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  ها اند. بررسی این دال ی ایرا  بوده ین سیاسحاکم  ،رسانیخدمت
د م نشهو  غیر گفتمانی یکدیگر میسوب می ،د د ک  این دم نشا  می

 م دیهده   اح مختلف عر  رمد این تفامت در  انتظار می ،این رم زا
طلهب  تما  ا هو  این نتیج  حا ل شد ک  گف ،ا بررسی متو ب شود.

زنهها  را در دال میههورح مشههارکت  ،گرایههیبهها گههرای  بهه  تجههدد 
 میههورح،   ههاح خههانواده لکهه  بهها دا ب ههدح خههوی  دارد   مفصههل
سازح م  موزش م  گا ی ب  حیات گفتمهانی خهوی  شهکل    توانم د

، بهها گههرای  بهه  غیههر گفتمههانی جههایگهین ،داد. در سههوح مقابههل مههی
میورح  ره را مرکه  رار داده م بها   هگاه خانواد، گرهگرایی س ت
نقه  تربیتهی    اح تیمیق بامر اح دی ی م حجاب م عفاه م نیهه  دال
   ر م زده است.  نا  ویت گفتمانی دیگرح براح  ،زنا 
 

فصهل ب هدح،  ومهونی،    گفتمها ، زنها ، م   نظریهة : کلیدی هایواژه
 طلب ا و  ، گفتما کارگفتما  میافظ 

 
 مقدمه .1

س از  ه طلبها  م  ی متمایه بود. انتخاب مجدد ا هو  شمسی شا د دم گفتما  سیاس 80  د ة
کهار  م جهایگهی ی    بها گفتمها  میافظه      ایهرا  سیاسهی       حذه ایهن گفتمها  از عر هة   

.  نچ  این دم گفتمها   توجای کرد ابل فضاح سیاسی ایرا  را دستخوش تیوکت ،رادیکال
این دم گفتمها    فامتش اسی مت  اح سیاسی بلک  نشان  ک د، ن  هاره را از یکدیگر متمایه می

،  اح ایهن دم فامتم برشمارح ت  ا  ااز مرمرح بر این گفتم  س ،سیاسی است. در این مقال 
ب هدح ایهن دم   مفصهل  تمرکهه بهر شهیوة    بر  نیم تا با ،1م موه ککوگفتمانی  است اد نظریة ب 

گفتمهانی    ةترکیهب نظریه   ،ر د یم. در ایهن راه را ب  زنا  مورد بررسی  را ای ا نگاه  ،گفتما 
د هد که  از    هارهوب نظرح کار مدح ب  دست می ،ککو م موه با ابهار اح تیلیل زبانی

                                                           
1 Laclau and Mouffe 
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 دم گفتمها    ةت ز  در این دم دملهت که  نمای هد   توا  ب  تبیین جایگاه م  وی    ر گذر می
گفتما  ککو م موه از این جات برگهیده شد ک  این نظریه     ةنظری  رداخت.  ،اندیادشده

عاتی ومیمل بسیار م اسهبی بهراح موضه    ،سیاسی  ةش اسی م نظری ش اسی، نشان  با ترکیب زبا 
  د.   ست در مرز مسائل اجتماعی، زبانی م سیاسی در نوسا  د د ک  ما یتاً ب  دست می

جماهور  یهس ئ اح دم ر ا م  یام ا، مصاحب حاضر را عمدتاً سخ رانیم بع دادگانی مقالة 
مهورد دملههت  د  هد. در   م نیهه متولیها  امهور زنها  در دم دملهت مههورد بررسهی تشهکیل مهی        

 هاح    ها م مصهاحب    ا م  یاممدم  سخ رانی  ورتب مجود ه د جلد کتاب ک   ،ا وحات
 –ت اا مدیر مرکه امهور مشهارکت زنها      –سید میمد خاتمی در مورد زنا  م خانم شجاعی 

 مهراه کهرد. در مهورد     فرای د تیلیلی دادگهانی را بها سهاولت بیشهترح     ،د د  را ب  دست می
مهاح  تمامی م ابع از مراجع ای ترنتی اسهتخرا  م طبقه  ب هدح شهدند. تارن     ،کاردملت میافظ 

به  دسهت    ها  ب  ها م مصهاح   رشیو د یقهی از سهخ رانی   ،جماورح م مرکه امور زنا ریاست
 ست.   اا نشده  م  برگرفت  از متن استخرا  840دادند ک  

ب  بازخوانی نظریة گفتما  م ا هول   ،هاار بخ  ا لی است. نخست شاملمقالة حاضر 
با تکیه  بهر م الیهات     ،براساس نظریة گفتما  ، ردازیم.  س از    می ایی م اجتماعی    می

جایگهاه زنها     خوا یم  رداخت. بررسهی  1380 یشین ب  تمیه دم گفتما  سیاسی م ر  د ة 
 ، هاح ایهن دم  لب هدح م دا کار م ب  دست داد  مفصهل م میافظ طلب در دم گفتما  ا و 

   اح تیقیق.  ا یم داشت بر یافت  اح ناایی را تشکیل خوا  د داد. در  ایا  مرمرح خوبخ 
 

 گفتمان  نظریة .2
  هاح   دیهده ، فاهم  گفتمها  نیهه شهارت دارد     ةککو م موه ک  ب  نظریه     ده ا لی نظریة
  ة ر  دید ،ابهار اح گفتمانیه از توا  با استفاد برساختی اجتماعی. می مثابةاجتماعی است ب 

خصهو   برد  رمیکرد نظهرح گفتمها  در  کار، مستلهم ب اما این امر اجتماعی را تیلیل کرد
 1اجتماعی است. م هابق نظهر یورگ سهن م فیلیهپس       ةحوز تیمیم    ب  سراسرزبا  م از  نجا 

 هاح اجتمهاعی  رگهه تهام م تمهام      گفتما  این اسهت که   دیهده    ی نظریةا ل    ةاید ،(2002)

                                                           
1 Jorgensen and Philips 
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راه را براح کشهمک   هاح    ،شوند م این امر براح  میش  تثبیت نمی ،گاه یچ ،نیست د. میانی
ثیرات اجتمهاعی  ود ته  گذارد ک  خمی  میشگی اجتماعی بر سر تیاریف جامی  م  ویت باز

 ها بهر سهر تثبیهت      داد  جریا  این کشمک  نشا  ،گرا  گفتما تیلیل    ةمظیفب   مراه دارد. 
 اجتماعی است.    دیدةمی ا در تمامی س و  

 
 گفتمان یةاستگاه و مبانی نظرخ .1. 2
گرایی مبت هی  گفتما  بر تلفیق م حک م ا و  مارکسیسم م سهاختار  ةاستگاه نظرح نظریخ

اح اجتماعی است م سهاختارگرایی نظریه   عهیمت تفکر در باب امر  ةنق  ،است. مارکسیسم
 ایههن دم سهه ت را در  الههب یههک نظریههة د ههد. ککههو ممههوه  بهه  دسههت مههی در بههاب می هها

اح از اجتمهاعی شهبک    ةکهل حهوز   ، د. براساس ایهن نظریه   ک  با  م تلفیق می گرا ساخت سا
ب  بررسهی   ، ید در  نچ  از  ی میشود.  خلق می اا ن ید ک  می ا درم   فرای د ا ب  شمار می

  ردازیم.   رمیکرد این نظری  ب  مفا یم یاد شده می

 
 و مفهوم گفتمان معنایی ةنظری .2. 2

زبههانی سههاختارگرا م    ،  مهها  ادعههاح فلسههفة تیلیههل گفتمهها   شههرمر رمیکرد ههاح   ةنق هه
 مواره از طریق زبا  اسهت. مها بها     ،ب  این می ا ک  دسترسی ما ب  ما ییت رگراست ساساختا

ک یم ک  ب   یچ مج  بازتهابی از یهک ما ییهت      ایی از ما ییت خلق میبازنمایی کمک زبا 
سهاختن ما ییهت نقه  دارد. ایهن بهدا  می ها        زبها  در بهر   ،از  ی  موجود نیست د. درحقیقت

 اح فیهیکهی  .  دیده ست د   ا امورح ما ییتی مجود ندارد. میانی م بازنمایینیست ک  ما یی
در انتساب می ها به     ک  این ک  د. مثوً از طریق گفتما  می ی  یدا می فاًاما  ر نیه مجود دارند

 را حا هل مشهیت الاهی بهدانیم یها حا هل اثهر        اها  ن اح فیهیکی مثل سهیل یها زلهله      دیده
مجرایهی نیسهت که      زبها   هرفاً   ،بهدین ترتیهب  ایهم.  شهده  گفتمها  زة مارد حهو  ،اح گلخانه  

بها یکهدیگر در    مسهیلة    به   اح فیهیکی دنیا را اطوعات مربوط ب  مضییت درمنی یا اتفاق
جاها  اجتمهاعی    ،نتیجه  ک د م در زبا  دستگا ی است ک  خلق می ،میا  بگذاریم. ب  عکس

به  ایهن می ها که  ت ییهر در        سهت د   ا م رمابط اجتماعی نیه میصول زبا  سازد.  ویت را می

موجهب ت ییهر م نیهه     ،اح است براح ت ییر جاا . کشمک  در س ح گفتمها   مسیل  ،گفتما 
 شود.   بازتولید ما ییت اجتماعی می

ریشه  در   -د هد نیسهت   که  بازتهاب مهی   ک  تهابع ما ییتهی   ینظام -اح از زبا  ه ین تلقی
 ها از دم بخه    سوسور بر این بامر بود که  نشهان    ح سوسورح دارد.راگ ساختش اسی  زبا 

اح دلبخهوا ی  یهن دم راب ه   میها  ا   انهد م راب هة   )مدلول( تشکیل شده )دال( م میتوا  ورت
، بهه  نقههل از یورگ سههن م   1960) ههراردادح اسههت. در بههاب می هها، سوسههور    می ههابههوده م 
 است م ایهن   ر نشان یک نشان  با سای   ةتابع راب  ،اعتقاد بود ک  می ا بر این( 26: 2002فیلیپس
یهک ناهاد اجتمهاعی م    ایهن سهاختار را    محسلبی است م حا ل از تفهامت.   اح راب   ،راب  

میا  زبا  م ما ییت نیهه   ةمی است ک  راب  داند. این بدا   ت ییر در طول زما  میدرنتیج   ابل
سهاختارگرایی بیهد ا   سهاختارگرایی م  سا    ةاح است ک  در نظریه  ن نکت دلبخوا ی است م ای
 بسط بیشترح یافت. 

 ، هاح زبهانی  زبا  بر این اعتقاد است ک  نشهان  دانیم نگرش ساختارگرایان  ب   ک  میه ا 
تهابع   ،می اح یهک نشهان    ،ک  د. ب  بیا  سوسور می اح خود را از تفامتشا  با یکدیگر اخذ می

زمهانی ارزش خها  خهود را دارد که  بها سهایر        ،نشهان   اسهت: یهک      با سایر نشان    ةراب 
سوسورح فرض بر ایهن اسهت که      ش اسی در س ت زبا  ،متفامت باشد. عومه بر این  ا نشان 
موضهع خا هی در شهبک      ،ارند، ب  این می هی که   هر نشهان     ثابتی با یکدیگر د   ةراب   انشان 

، یکهی از مشهکوت   می اح    ثابت است.  مین ثبات م بامر ب  عدم ت ییهر  ،داشت  م درنتیج 
فا د کفایهت تبیهین هرایهی     ،این نظری  ،هرا ک  بر این مب ا د ی ب  شمار می گرا ساخت نظریة

 ت ییر است.
به  موضهور تمهایه  هاطع میها  گفتهار م دسهتگاه زبها           ،گرا ساخت   ةنظری  ةدیگر مشخص

تهر از  ، دلبخوا انه  کاربرد موضیی زبا ین است ک  فرض بر ا ،نظری شود. در این  مربوط می
   است ک  بتواند هیهح راجع ب  ساختار دستگاه زبا  ب  دست بد هد  از ایهن رمسهت که      

 ساختارگرایان  باشد. تواند موضور م الیة گفتار نمی
ات ت ییهر د هد امها    شرمر خهود  هرار مهی    ة، نظریة ساختارگرایی را نق  ساساختارگرایی

گیهرد   ساختارگرایی را ب  عاریهت مهی     ةاین اید ع وا  مثال، ب ک د.  اح در    ایجاد میعمده
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موجهب ت ییهر م نیهه     ،اح است براح ت ییر جاا . کشمک  در س ح گفتمها   مسیل  ،گفتما 
 شود.   بازتولید ما ییت اجتماعی می

ریشه  در   -د هد نیسهت   که  بازتهاب مهی   ک  تهابع ما ییتهی   ینظام -اح از زبا  ه ین تلقی
 ها از دم بخه    سوسور بر این بامر بود که  نشهان    ح سوسورح دارد.راگ ساختش اسی  زبا 

اح دلبخهوا ی  یهن دم راب ه   میها  ا   انهد م راب هة   )مدلول( تشکیل شده )دال( م میتوا  ورت
، بهه  نقههل از یورگ سههن م   1960) ههراردادح اسههت. در بههاب می هها، سوسههور    می ههابههوده م 
 است م ایهن   ر نشان یک نشان  با سای   ةتابع راب  ،اعتقاد بود ک  می ا بر این( 26: 2002فیلیپس
یهک ناهاد اجتمهاعی م    ایهن سهاختار را    محسلبی است م حا ل از تفهامت.   اح راب   ،راب  

میا  زبا  م ما ییت نیهه   ةمی است ک  راب  داند. این بدا   ت ییر در طول زما  میدرنتیج   ابل
سهاختارگرایی بیهد ا   سهاختارگرایی م  سا    ةاح است ک  در نظریه  ن نکت دلبخوا ی است م ای
 بسط بیشترح یافت. 

 ، هاح زبهانی  زبا  بر این اعتقاد است ک  نشهان  دانیم نگرش ساختارگرایان  ب   ک  میه ا 
تهابع   ،می اح یهک نشهان    ،ک  د. ب  بیا  سوسور می اح خود را از تفامتشا  با یکدیگر اخذ می

زمهانی ارزش خها  خهود را دارد که  بها سهایر        ،نشهان   اسهت: یهک      با سایر نشان    ةراب 
سوسورح فرض بر ایهن اسهت که      ش اسی در س ت زبا  ،متفامت باشد. عومه بر این  ا نشان 
موضهع خا هی در شهبک      ،ارند، ب  این می هی که   هر نشهان     ثابتی با یکدیگر د   ةراب   انشان 

، یکهی از مشهکوت   می اح    ثابت است.  مین ثبات م بامر ب  عدم ت ییهر  ،داشت  م درنتیج 
فا د کفایهت تبیهین هرایهی     ،این نظری  ،هرا ک  بر این مب ا د ی ب  شمار می گرا ساخت نظریة

 ت ییر است.
به  موضهور تمهایه  هاطع میها  گفتهار م دسهتگاه زبها           ،گرا ساخت   ةنظری  ةدیگر مشخص

تهر از  ، دلبخوا انه  کاربرد موضیی زبا ین است ک  فرض بر ا ،نظری شود. در این  مربوط می
   است ک  بتواند هیهح راجع ب  ساختار دستگاه زبا  ب  دست بد هد  از ایهن رمسهت که      

 ساختارگرایان  باشد. تواند موضور م الیة گفتار نمی
ات ت ییهر د هد امها    شرمر خهود  هرار مهی    ة، نظریة ساختارگرایی را نق  ساساختارگرایی

گیهرد   ساختارگرایی را ب  عاریهت مهی     ةاین اید ع وا  مثال، ب ک د.  اح در    ایجاد میعمده
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    از رمابهط درمنهی موجهود در شهبک     شا  با ما ییت ک می اح خود را ن  از راب   ، اک  نشان 
سهاختارح   م هلهة ه ساختارگرایی ب  زبا  به  م کر دیدگا ،ساختارگرایی گیرند.  سا  ا مینشان 

ر نا ذیر م فراگیر است م  ائل ب  مجود خهط رمشه ی میها  دسهتگاه زبها  م گفتها      ثابت، ت ییر
 نیست.

ه ها   ،  هم این نظریه  جایگاه ثابتی نیست د. در   ا ماجد، نشان یا گرا ساخت ساب  اعتقاد 
گویهد   ( مهی 433:1993ک  ککهو )  ا ه   ک  د اما   ا می ایشا  را از تفامت کسب مینشان 

دسهتخوش ت ییهر    ،ثرنهد، بها ت ییهر بافهت    نظهر م   ا ک  بر می اح نشانة مهورد سایر نشان می اح 
بدین سا  امکا   –توان د  ر می ایی را بپذیرند  این بدا  می ی نیست ک  کلمات می شود. می

توا  یک یها ه هد می هی   یهی بهراح      بلک  بدین می ی است ک  نمی -شود ارتباط مختل می
نظر گرفت.  ساساختارگرایا  ب  مجود ساختار ا اعتقاد دارند اما بهر ایهن بامرنهد     کلمات در

 م م سجم نیست د. ه ین برداشهتی ایهن امکها  را     اًک  ساختار ا مضییتی مو تی دارند م لهمم
د د ک  یکی از مشکوت سه تی سهاختارگرایی یی هی ت ییهر را حهل       ب   ساساختارگرایا  می

کانو  توج  ساختارگرایی بر ساختار ب یادین م ثابت است، دیگهر امکها    حالی ک  در ک  د. 
ماند این اسهت که  ت ییهر از کجها      الی ک  ب  جا میک  بتوا  درکی از ت ییر داشت. سئو ندارد

ک  هد م    هایی ت ییهر  هذیر بهدل مهی     ، ساختار ا را ب   دیهده شود؟  ساساختارگرایا  ناشی می
 ک د.    ا ت ییر می اب   با سایر نشان ا در رسا  می اح نشان  بدین

شود ک  ب  موضور تمایه  هاطع    مین جاست ک  دممین نقد  ساساختارگرایا  م ر  می
توانهد   شود. ساختارگرایا  بر این بامر بودند ک  گفتهار نمهی   گفتار م دستگاه زبا  مربوط می

است ک  بتوا  هیهح راجهع  تر از     دلبخوا ان  ،هو  کاربرد زبا  شا  باشدموضور م الی 
 ساساختارگرایا  میتقدند ک  در کاربرد  ،ب  ساختار دستگاه زبا  ب  ما بد د. در سوح مقابل

شود. افراد در گفتار م در نوشهتار به     زبا  است ک  ساختار خلق، بازتولید م متیول می عی ی
 ،امها  مهین افهراد   می ها خوا هد بهود.     گفتار بهی  ،شوند، در غیر این  ورت ساختار متوسل می

 ها به  ههال     نیوة تثبیت می اح نشهان    دربارة  اح جایگهینایده  ن د ساختار را با ارائةتوا می
 بکش د. 

 ، مه   بهااین انهد.   ش اسی ساختارگرا را  ذیرفت ساختارگرایان  از زبا  نقد  سا ککو مموه
م لهب در   بهراح بیها  ا هل   یی توا  از سهاختارگرا  می ک  بر این بامرندیورگ سن م فیلیپس 

 :گفتما  استفاده کرد  نظریة
در توشهیم    یوست ما فرای دح اجتماعی ب  تثبیت می ا مرتبط است.  مثابةخلق می ا ب 

را تثبیت ک هیم.   اا نمی اح  ، ااح خا  با سایر نشان داد  نشان  در راب  با  رار ک 
امرح تصادفی  ، ا می اح نشان  عی یدر ناایت ناممکن است هو  تثبیت  ،این  رمژه

از طریق بررسی  مها    د یقاً ،اما ضرمرح نیست. تیلیل گفتما  استاست. ممکن 
انهد مارد بیه      اح مستمرح که   رگهه توفیهق کامهل در ایهن کهار نداشهت        توش

 کوشهیم  مهی کوشد نشا  د د ک  از طریق کدام فرای د  می ،یل گفتما لشود. تی می
که  برخهی از مهوارد     شود تثبیت ک یم م کدام فرای د موجب می  ا راتا می اح نشان 

اح طبییهی به  شهمار    را  دیهده  اها  نب  ه ا  امر میمولی بدل شوند که    ،تثبیت می ا
  مریم. 

 (45:2002یورگ سن م فیلیپس )
 

هگونه    ، ها کرد  میانی بیضی نشان شود ک  فرای د طبییی جلوه ال م ر  میئواما این س
ککهو م   .گیهرد   ورت می 1 دحبمفصل ماس ة، این کار ب گفتما  ةفرای دح است. در نظری

 اند: ب دح را این ه ین تیریف کردهمفصل ،موه
اح را میها   ا یم  مرد که  راب ه   ب دح را  هر گونه  عملهی به  شهمار خهو      ما مفصل

 ،ب هدح عمهل مفصهل    ، در نتیجهة نیهوح که   ویتشها     به   دک ه   ا تثبیهت مهی   لف م 
ب هدح را   ناشهی از عمهل مفصهل    شهود.    کلیهت سهاختاریافتة    دستخوش ت ییر مهی 

گفتما  خوا یم خواند. مواضع مبت هی بهر تفهامت را تها زمهانی که  در  الهب یهک         
 هر تفهامتی را که      ،خوا یم نامید. در مقابل 2م ت  ،ب دح شده باش د گفتما  مفصل

 نامیم.  می 3ع صر ،شدب دح نشده با ب  شکل گفتمانی مفصل
 (105:1985ککو م موه )
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 ، مه   بهااین انهد.   ش اسی ساختارگرا را  ذیرفت ساختارگرایان  از زبا  نقد  سا ککو مموه
م لهب در   بهراح بیها  ا هل   یی توا  از سهاختارگرا  می ک  بر این بامرندیورگ سن م فیلیپس 

 :گفتما  استفاده کرد  نظریة
در توشهیم    یوست ما فرای دح اجتماعی ب  تثبیت می ا مرتبط است.  مثابةخلق می ا ب 

را تثبیت ک هیم.   اا نمی اح  ، ااح خا  با سایر نشان داد  نشان  در راب  با  رار ک 
امرح تصادفی  ، ا می اح نشان  عی یدر ناایت ناممکن است هو  تثبیت  ،این  رمژه

از طریق بررسی  مها    د یقاً ،اما ضرمرح نیست. تیلیل گفتما  استاست. ممکن 
انهد مارد بیه      اح مستمرح که   رگهه توفیهق کامهل در ایهن کهار نداشهت        توش

 کوشهیم  مهی کوشد نشا  د د ک  از طریق کدام فرای د  می ،یل گفتما لشود. تی می
که  برخهی از مهوارد     شود تثبیت ک یم م کدام فرای د موجب می  ا راتا می اح نشان 

اح طبییهی به  شهمار    را  دیهده  اها  نب  ه ا  امر میمولی بدل شوند که    ،تثبیت می ا
  مریم. 

 (45:2002یورگ سن م فیلیپس )
 

هگونه    ، ها کرد  میانی بیضی نشان شود ک  فرای د طبییی جلوه ال م ر  میئواما این س
ککهو م   .گیهرد   ورت می 1 دحبمفصل ماس ة، این کار ب گفتما  ةفرای دح است. در نظری

 اند: ب دح را این ه ین تیریف کردهمفصل ،موه
اح را میها   ا یم  مرد که  راب ه   ب دح را  هر گونه  عملهی به  شهمار خهو      ما مفصل

 ،ب هدح عمهل مفصهل    ، در نتیجهة نیهوح که   ویتشها     به   دک ه   ا تثبیهت مهی   لف م 
ب هدح را   ناشهی از عمهل مفصهل    شهود.    کلیهت سهاختاریافتة    دستخوش ت ییر مهی 

گفتما  خوا یم خواند. مواضع مبت هی بهر تفهامت را تها زمهانی که  در  الهب یهک         
 هر تفهامتی را که      ،خوا یم نامید. در مقابل 2م ت  ،ب دح شده باش د گفتما  مفصل

 نامیم.  می 3ع صر ،شدب دح نشده با ب  شکل گفتمانی مفصل
 (105:1985ککو م موه )
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172 / زنان در دو دولت: تحلیلی گفتمانی از جایگاه زنان در دولت های دهة 80 شمسی

برنهد که  در  یونهد بها دم مفاهوم       در این تیریف نگارندگا  از هاار مفاوم مام نهام مهی  
د هد. از   گفتمها  را شهکل مهی    ة نظرح نظری ة، شالود2م بست 1 اگاه کلیدح دیگر یی ی گره

  هورت  به   ها در     نشهان  اح از  اح اسهت که  مجموعه    ، گفتما  حهوزه دید ککو م موه
اح ک  مارد این شبک  شهود  شود.  ر نشان   ی د م می ایشا  در  نجا تثبیت می اح در میشبک 

یهک م ته  میسهوب     ،اح دیگهر هفهت شهود   ب دح بها نشهان   عمل مفصل ماس ةجا ب م در  ن
 شود. ب  علت تفامتشا  با یکدیگر تثبیت می ، اشود. می اح این نشان  می

گیرنهد.    هی شهکل مهی    هاح خا گهاه از طریق تثبیت نسهبی می ها، حهول گهره     ، ا  اگفتم
، می هاح   ها شوند. سایر نشان  ا حول    م ظم میممتازح است ک  سایر نشان   ، نشا گاه گره

گا ی ، بد  گرهدر گفتما   هشکی ،ک  د. براح مثال گاه اخذ میشا  با گرهخود را از راب  
کلیتی اسهت که  در     هر    ،گیرنهد.  گفتمها    حهول    شهکل مهی    ،است که  میهانی دیگهر   

تثبیهت شهده اسهت. ایهن      ، ها اش بها سهایر نشهان    راب    ةماس در  الب یک م ت  م ب  ،اح نشان 
یی هی   گیهرد،  نجام میا ،توانست داشت  باشد از طریق طرد تمامی می ا ایی ک  نشان  می ،عمل

 ، ا با یکدیگر داشت  باشه د. به  ایهن ترتیهب    رماب ی ک  ممکن است نشان  از طریق طرد سایر
اسهت بهراح ممانیهت از     توشهی  ، اح ممکهن. گفتمها   گفتما  عبارت است از تقلیل حالت

خلهق یهک نظهام ماحهد می هایی.       ، ا از جایگا شا  نسبت ب  یکدیگر م در نتیج ل هش نشان 
  ، حهوزة ک هد  ی را که  گفتمها  طهرد مهی    ممک ه   هاح حالت  ( کلیة111:1985) ککو م موه

اح است که  از یهک    میانی ةحوز، در ما ع ،گونگی گفتما  وزةد. ح نام می 3گونگی گفتما 
اح ک  یک نشان  در گفتما  دیگرح دارد یا داشهت  اسهت   یی ی میانی ک د سرریه می گفتما 
در    گفتمها  حا هل   اند تا یکدسهتی می هایی   ز گفتما  مورد نظر حذه م طرد شدهملی ا
 .شود

چه  خهار  از       مواره در ارتباط با  ن ،جا این است ک  هو  گفتما مام در این ة نکت
 ها تضهییف    میرض این خ ر  هرار دارد که   مها      رار دارد ساخت  شده است،  مواره در

 هاح  سهایر رمش  مسهیلة به  میرض  خ هر از  هم  اشهید      ک  د، یی ی محدت می ایی    در

                                                           
1 nodal points 
2 closure 
3 field of discursivity 

، شهود. ع صهر ا    ا  رار دارد. در ای جاست که  مفاهوم ع صهر م هر  مهی     تثبیت می اح نشان 
 هایی که  بهالقوه میهانی     . یی هی نشهان    ایی  ست د ک  می ایشا    وز تثبیت نشده اسهت نشان 

ک د ع صر ا را با کاسهتن از حالهت ه هد     توش می ،گفتما  ،ک  اینمتیددح دارند. مختصر 
یهک بسهت ایجهاد     ،ککو مموه، گفتمها    ا تبدیل ک  د. ب  زبا  نظریة ت ب  م  ،شا می ایی

 ا. اما این بست  رگه ناایی نیست: انتقهال  تو ف مو ت در نوسا  می اح نشان  ک د، یک می
توا  گفتما  را ه ا  تثبیهت   با توفیق کامل  مراه نیست.  رگه نمی ، رگه ،از ع صر ب  م ت 

 از تضییف یا ت ییر در اما  باشد.  کرد ک 
 اها  نحهول   ، اح متمهایهح  سهت د که  یهک گفتمها      ، نشان  اگاهتر گفتیم ک  گره  ی 

 خهودح خهود می هایی ندارنهد. یورگ سهن م فیلیهپس       به   ، اک د. اما این نشان  سازما   یدا می
ح به  ایهن مفاهوم عی یهت بیشهتر      ،بد  در گفتما   هشکی ةاز نشان  مرد با مثال( 50: 2002)

مارد یهک   که   ایهن ک هد مگهر    بد  می هاح مشخصهی  یهدا نمهی        ةنشان ،د  د. ب  بامر ای ا  می
بسیار متفامت از  ،فام از بد  در گفتما   هشکی مسلط در غرب  گفتما  خا  شود. شیوة 

بهدا    ارد. ایهن فامی است ک  از بد  در طب سوزنی یا طب گیا ی سه تی م غیهره مجهود د   
اح  نشان   اح متفامت م به  گونه    ح مختلف در شبکة ا  ابد  در گفتم    ةعلت است ک  نشان

فقهط داراح یهک می هاح کلهی      ،بهد   ةخود ماژ ،شود. بدین ترتیب دح میب  مفصل ،متفامت
شود ک  در گفتمانی خا   هرار بگیهرد.    م تی مشخص می ،م د یق    ئیح جهاست م می ا

 ، هاح شه امر   نامهد. دال  مهی  1اح مثل بد  را دال شه امر ( نشان 287: 1993  28:1990کو )ک
می ها بد  هد.    اها  نبه    ،خودشا    ب  شیوة ،کوش د  اح مختلف می ایی  ست د ک  گفتما  دال
به  حهالتی    ،گاهملی تفامت در ای جاست ک  گره  ی د  ا نیه دال ش امر ب  حساب میگاه گره

به    ،ملهی دال شه امر   ،اشاره دارد ک  می اح نشان  ب  حالت انجمهاد م انسهداد در مهده اسهت    
شه امر م   ،براح تثبیت می ا ،ح متفامت ا  ادر میدا  مبارزه گفتم ،حالتی اشاره دارد ک  نشان 

 میلق است.  
ع ا هر به      هد از طریهق تبهدیل    ک  ا توش مهی توا  ه ین گفت ک  گفتما  می ،ب ابراین

 ، ا م تقلیل میانی متیدد یک نشان  ب  یک می ا م ایجهاد نهوعی انسهداد در می هاح نشهان       م ت 
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، شهود. ع صهر ا    ا  رار دارد. در ای جاست که  مفاهوم ع صهر م هر  مهی     تثبیت می اح نشان 
 هایی که  بهالقوه میهانی     . یی هی نشهان    ایی  ست د ک  می ایشا    وز تثبیت نشده اسهت نشان 

ک د ع صر ا را با کاسهتن از حالهت ه هد     توش می ،گفتما  ،ک  اینمتیددح دارند. مختصر 
یهک بسهت ایجهاد     ،ککو مموه، گفتمها    ا تبدیل ک  د. ب  زبا  نظریة ت ب  م  ،شا می ایی

 ا. اما این بست  رگه ناایی نیست: انتقهال  تو ف مو ت در نوسا  می اح نشان  ک د، یک می
توا  گفتما  را ه ا  تثبیهت   با توفیق کامل  مراه نیست.  رگه نمی ، رگه ،از ع صر ب  م ت 

 از تضییف یا ت ییر در اما  باشد.  کرد ک 
 اها  نحهول   ، اح متمهایهح  سهت د که  یهک گفتمها      ، نشان  اگاهتر گفتیم ک  گره  ی 

 خهودح خهود می هایی ندارنهد. یورگ سهن م فیلیهپس       به   ، اک د. اما این نشان  سازما   یدا می
ح به  ایهن مفاهوم عی یهت بیشهتر      ،بد  در گفتما   هشکی ةاز نشان  مرد با مثال( 50: 2002)

مارد یهک   که   ایهن ک هد مگهر    بد  می هاح مشخصهی  یهدا نمهی        ةنشان ،د  د. ب  بامر ای ا  می
بسیار متفامت از  ،فام از بد  در گفتما   هشکی مسلط در غرب  گفتما  خا  شود. شیوة 

بهدا    ارد. ایهن فامی است ک  از بد  در طب سوزنی یا طب گیا ی سه تی م غیهره مجهود د   
اح  نشان   اح متفامت م به  گونه    ح مختلف در شبکة ا  ابد  در گفتم    ةعلت است ک  نشان

فقهط داراح یهک می هاح کلهی      ،بهد   ةخود ماژ ،شود. بدین ترتیب دح میب  مفصل ،متفامت
شود ک  در گفتمانی خا   هرار بگیهرد.    م تی مشخص می ،م د یق    ئیح جهاست م می ا

 ، هاح شه امر   نامهد. دال  مهی  1اح مثل بد  را دال شه امر ( نشان 287: 1993  28:1990کو )ک
می ها بد  هد.    اها  نبه    ،خودشا    ب  شیوة ،کوش د  اح مختلف می ایی  ست د ک  گفتما  دال
به  حهالتی    ،گاهملی تفامت در ای جاست ک  گره  ی د  ا نیه دال ش امر ب  حساب میگاه گره

به    ،ملهی دال شه امر   ،اشاره دارد ک  می اح نشان  ب  حالت انجمهاد م انسهداد در مهده اسهت    
شه امر م   ،براح تثبیت می ا ،ح متفامت ا  ادر میدا  مبارزه گفتم ،حالتی اشاره دارد ک  نشان 

 میلق است.  
ع ا هر به      هد از طریهق تبهدیل    ک  ا توش مهی توا  ه ین گفت ک  گفتما  می ،ب ابراین

 ، ا م تقلیل میانی متیدد یک نشان  ب  یک می ا م ایجهاد نهوعی انسهداد در می هاح نشهان       م ت 

                                                           
1 floating signifier 
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 به  ، امکها   هذیر نیسهت م می ها،     کامهل  طهور  ب  ،اباام می ایی را برطره سازند. اما این عمل
 گهونگی  گفتمها   احتماکت می ایی، ک  در حهوزة  زیرا شود تثبیت نمی ، ورت  د در  د

  ة مه  ،ک  هد. از ایهن رم   ا تادیهد مهی  نظهر ر  مواره ثبات می ا در گفتما  مهورد  ،ارندمجود د
مان د م  میش  این احتمال مجود دارد ک   ر کدام از  می ا با ی می، ه دطور بالقوهب  ، ام ت 

، مو تی است م زمی ه   انسداد م بستگی در می اح یک نشان  ،میانی دیگر برمز ک  د. در ما ع
 هاح دیگهر  مهواره مایها اسهت.      ، توسط گفتمها  سازح میانی دیگر یک نشان برجست براح 
  میش  در حال ر ابت براح تثبیت می ا  ست د.    ا  اگفتم

اح یههافتن  اسهخ بههر  ،ککههو م مهوه  ،  ههده از تیلیهل گفتمهها  در نظریهة  بهدین ترتیهب  
 اند:  اکتی است ک  یورگ سن م فیلیپس م ر  کردهسئو

باید توج  خهود را به  گفتار هاح     ،ع وا  تیلیلگرب  ،گوید ک  ما گفتما  می  ةنظری
 ز طریهق  هرار  ا ، ها   اگفتمه  ک  اینشا  می وه ک یم: ب دح خا  م ظرفیت مفصل
ک  هد   اح را تثبیت م حفظ می، ه  میانیاح خا  با یکدیگرداد  ع ا ر در راب  

ب هدح خها  به  هه       یک مفصلسازند؟  اح را حذه م طرد میم ه  میانی بالقوه
ک هد؟  یها ایهن     گفتما  یا گفتما   ایی ارجار دارد م ه  گفتمانی را باز تولید می

م    را ب  ههال  کشهیده    ، اح یک گفتما  ت از طریق بازتیریف م ،ب دح مفصل
تهوا    مهی  ،اکتئوداد  ب  ایهن سه  شرمر براح  اسخ نق ة ع وا  ب د د؟  ت ییرش می

اراح مو ییت ممتازند  ایی دگفتما  را ش اسایی کرد: ه  نشان   اح خا گاهگره
 ایی را  شوند؟ م تی نشان  تیریف می ، اح دیگر در    گفتما با نشان   م در راب  
تهوانیم بررسهی ک هیم که       ش اسهایی کهردیم مهی    ، ی هد  گهاه به  شهمار مهی     ک  گهره 

م از  ک  هد  تیریهف مهی   ا را به  طهرق دیگهر     هگون   ما  نشان  ،ح دیگر ا  اگفتم
 هاح شه امر    اح ر یب بهراح انتسهاب می ها به  دال     اح گفتما طریق بررسی شیوه

  ی ببریم.  ، د د  ایی ک  برسر تییین می ا رخ میتوانیم ب  ر ابت می
 (60: 2002یورگ سن م فیلیپس )

 
 ةنظریه  ،دانست کرد  ساختار میبرعکس سوسور ک   ده علم را  شکار ،بدین ترتیب
شهد  م ت ییهر ایهن سهاختار در  الهب      م هد به  تیلیهل هگهونگی سهاخت       عو   ،ککو م موه

  ها   اگفتمه  ، یوست  ، اب دحباید بررسی کرد ک  هگون  مفصل گفتما  است. براح این کار
 د  د.   کش د م ت ییر می ک  د، ب  هال  می را بازتولید می

 ،گفتمهانی ککهو م مهوه    یهة نظرچ  گفت  شهد شهاید ه هین برداشهت شهود که  در       از  ن
اح مثل زبا  گفتهارح م نوشهتارح، ارتباطهات     اح نشان  شامل نظام فرای د اح گفتمانی  رفاً

ایهن دم   شهود. امها تبیهین م تو هیف فرای هد اح گفتمهانی از نظهر        مهی  اا نبصرح، مد م جه 
  مبهانی نظریهة    یهد به    چ  از  ی میگیرد. در  ن اجتمار را در بر می   رداز، سراسر حوزة نظری 

  ردازیم.  گفتما  می اجتماعی نظریة
 

 اجتماعی ةنظری .3. 2
نقد م ا هو    ،ککو م موه عهیمت نظریة   ةنق  ،طور ک  در  غاز بی  اشاره کردیم ما 

ک  گفتهیم  ه ا اجتماعی بوده است.  ةمی ا م نقد مارکسیسم در حوز ساختارگرایی در حوزة
ایهن   ک  هد.   اح اجتماعی را مراد مهی ، ک  تمام  دیدهگفتما ، ن   رفاً زبا ککو م موه از 

اح سهاختارب دح ک  هد که  گهویی تمهامی      گونه   ا را ب کوش د نشان   ست د ک  می  ا  اگفتم
 مهین برداشهت در مهورد کهل      ایی ثابهت م رمشهن دارنهد.     ه در یک ساختار ماحد ، می اا ن

 هاح اجتمهاعی م   رسهد که  ما ییهت، گهرمه     ب  نظر مهی  ه ین ادق است.  حوزة اجتمار نیه
( بر این اعتقادنهد که  از  نجها    65یورگ سن م فیلیپس)  ما :  .  ست د ، مفا یمی عی ی ویت

جامی  م  ویهت نیهه سهیال م     ،نتیج شود، در تثبیت نمی ،کامل طور ب  رگه  ،ک  ساختار زبا 
 هده   ،ب هابراین کامهل تثبیهت کهرد.     طهور  ب را  اا نتوا   نمی  ابل ت ییرند م از این رم  رگه

،  هده  عکهس  هایی تشهکیل شهده، به     تیلیل این نیست که  دریهابیم جامیه  از هه  گهرمه     
گون  عی هی م طبییهی به     سازیم ک  این کام این موضور است ک  ما ییت را هگون  میک دم

 ما  نق ة عهیمت نظریة ککهو م مهوه از مارکسیسهم سه تی اسهت که         ،اینرسد.  نظر می
ب ها  ا م رمب ه ت م نوعی راب ة یک سوی  میا  زیردانس مجود یک ساختار عی ی را مفرمض می
 نمود.   اح اجتماعی  لمداد میرا تییین ک  دة  گا ی،  ویت م ساختار
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  ها   اگفتمه  ، یوست  ، اب دحباید بررسی کرد ک  هگون  مفصل گفتما  است. براح این کار
 د  د.   کش د م ت ییر می ک  د، ب  هال  می را بازتولید می

 ،گفتمهانی ککهو م مهوه    یهة نظرچ  گفت  شهد شهاید ه هین برداشهت شهود که  در       از  ن
اح مثل زبا  گفتهارح م نوشهتارح، ارتباطهات     اح نشان  شامل نظام فرای د اح گفتمانی  رفاً

ایهن دم   شهود. امها تبیهین م تو هیف فرای هد اح گفتمهانی از نظهر        مهی  اا نبصرح، مد م جه 
  مبهانی نظریهة    یهد به    چ  از  ی میگیرد. در  ن اجتمار را در بر می   رداز، سراسر حوزة نظری 

  ردازیم.  گفتما  می اجتماعی نظریة
 

 اجتماعی ةنظری .3. 2
نقد م ا هو    ،ککو م موه عهیمت نظریة   ةنق  ،طور ک  در  غاز بی  اشاره کردیم ما 

ک  گفتهیم  ه ا اجتماعی بوده است.  ةمی ا م نقد مارکسیسم در حوز ساختارگرایی در حوزة
ایهن   ک  هد.   اح اجتماعی را مراد مهی ، ک  تمام  دیدهگفتما ، ن   رفاً زبا ککو م موه از 

اح سهاختارب دح ک  هد که  گهویی تمهامی      گونه   ا را ب کوش د نشان   ست د ک  می  ا  اگفتم
 مهین برداشهت در مهورد کهل      ایی ثابهت م رمشهن دارنهد.     ه در یک ساختار ماحد ، می اا ن

 هاح اجتمهاعی م   رسهد که  ما ییهت، گهرمه     ب  نظر مهی  ه ین ادق است.  حوزة اجتمار نیه
( بر این اعتقادنهد که  از  نجها    65یورگ سن م فیلیپس)  ما :  .  ست د ، مفا یمی عی ی ویت

جامی  م  ویهت نیهه سهیال م     ،نتیج شود، در تثبیت نمی ،کامل طور ب  رگه  ،ک  ساختار زبا 
 هده   ،ب هابراین کامهل تثبیهت کهرد.     طهور  ب را  اا نتوا   نمی  ابل ت ییرند م از این رم  رگه

،  هده  عکهس  هایی تشهکیل شهده، به     تیلیل این نیست که  دریهابیم جامیه  از هه  گهرمه     
گون  عی هی م طبییهی به     سازیم ک  این کام این موضور است ک  ما ییت را هگون  میک دم

 ما  نق ة عهیمت نظریة ککهو م مهوه از مارکسیسهم سه تی اسهت که         ،اینرسد.  نظر می
ب ها  ا م رمب ه ت م نوعی راب ة یک سوی  میا  زیردانس مجود یک ساختار عی ی را مفرمض می
 نمود.   اح اجتماعی  لمداد میرا تییین ک  دة  گا ی،  ویت م ساختار
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 نقد مارکسیسم .1. 3. 2
اح ، مهورد انتقهادات جهدح   اح ک  داشتدلیل مشکوت نظرح، ب ماتریالسم تاریخی مارکس
   در توضیح تیهول در  ، ناتوانی  اح ا لی ماتریالیسم تاریخی رار گرفت. یکی از میضل

تهابع   ،کهارگر  قهة اگهر  گها ی طب  »( 64 گا ی است  ب   هول یورگ سهن م فیلیهپس ) مها :     
مو ییهت حقیقهی خهود در جامیه  م      ، س هگونه  ایهن طبقه    ، دارح استژح سرمای ایدئولو

متفکرا  زیادح کوشیدند با اشهاره به     ،در طول  ر  بیستم «ش اسد؟ م افع حقیقی خود را می
ضرمرت مجود ع صرح سیاسی در این مدل مشکل را برطره ک  د. این احتمال م ر  شد 

ید در سه ح  ن نک هد، شها  کامهل تییهی   طهور  ب رمب ا م  گا ی افراد را  ، رفاً ،ک  شاید ا تصاد
ک   ادرند  گا ی افهراد    ایی توش   اح سیاسی مجود داشت  باشدرمب ا، مجالی براح توش

توانهد  شد  ع صر سیاسی ب  مدل زیرب ا/ رمب ها، تیهین نمهی     رار د  د. با افهمده ثیرت را تیت
  هدة  مه  هیهه   ک ورت ک  دیگر ا تصاد تییینبدین   ،جانب  داشت  باشدسویی یک م سمت

ب ها  هم اثهر گذاشهت  م    را ت ییهر د هد.        تواند بر زیهر  می ،ب ا جریا  داردچ  در رمیست.  نن
مرز میا  کشمک  سیاسهی   ک  اینمثل  شود   اح جدیدح نیه م ر  میال، سئوبدین ترتیب

 ک  ده است م تا ه  حدییین کرد؟ تا ه  حد ا تصاد تییینتوا  ت م تیین ا تصادح را کجا می
م هر    ،اجتماعی  ال مام دیگر در راب   با طبقةسئوثیر دارند؟ ب ایی بر زیرب ا ت ح رم ا دیده

ی هی  عی هی ی  دارح را ب  دم طبقةسرمای   ، ا تصاد، جامیةماتریالیسم تاریخیاساس می شود. بر
، دیگهر  گرایهی ا تصهادح  بهرد  جبر  الئوک د. با زیهر سه  کارگر تقسیم میحاکم م طبقة  طبقة
  مین دم طبق  تشکیل شده است.  م مئن بود ک  جامی  از دم طبق  م مشخصاًتوا  نمی

ح فکرح ککو  اترین سرهشم یکی از  عمده -ارکسیست ایتالیایی، م1 نتونیو گرامشی
حلهی  ، بهراح ایهن دسهت مسهائل راه    گرایی ا تصهادح کرد  جبر رنگکوشید با کم -م موه

تهوا  مضهییت    نمهی  ، تصاد دارداح ک  ریش  در الوژحایدئوارائ  ک د. ام دریافت ک  ت اا با 
مفاوم  ومونی را براح تبیین فرای هد اح رمب هایی که      ،حاکم را توضیح داد. از این رم ةطبق

به  نقهل از یورگ سهن م     54:1991)  2  به  کهار بهرد. بهرت     ،در خلق  گا ی مردم نق  دارنهد 
ر سهازماند ی اجمها    ما توا   مج  می ب  باترین ومونی را » گوید: ( می 65 :فیلیپس،  ما 

                                                           
1Antonio Gramsci 
2 Barrett 

بردار بدم  توسل ب  زمر یا خشهونت  فرما   احسوژه  ناا فرای د ایی ک  ب  ماس ة -دانست
 بر این تیریف باید افهمد ک : . «شوند خلق می

 تواند ب  ماسه ة  حاکم می  ، ناشی از  درتی است ک  طبقة ومونی ،از نظر گرامشی
سهل     ،نتیجه  م افع  م  اسهت. در  ،   طبقات دیگر را  انع ک د ک  م افع    طبق 

  ةماس شود بلک  ب  اعمال نمی ،استدکل فیال ماس ة  ب  زمر یا حتی ضرمرتاً ةماس  ب 
اح مان د  موزش م  رمش  تر م فراگیر بر ا تصاد م ابهار اح حکومتی درتی  یچیده

 ع هوا   به   ،حهاکم  ب  کمک    م هافع طبقهة  شود ک    اح جمیی اعمال می م رسان 
 شود.  ارائ  می ،م افع مشترک  مگا 

 (82ب  نقل از سل انی،  ما :  44:1999)اشکرافت م ا لوالیا، 
 

انهد امها   ، خشهونت م  هدرت را در دسهت گرفته     براح تیکیم مو ییتشها   ،طبقات حاکم
تثبیت م اسبات  درت اسهت. بها تولیهد    اح کلیدح براح  مسیل  تر این است ک  تولید می امام
 اها  نتوا  طبییی م جهئی از عقل سلیم نمایاند ب  نیوح ک  نتوا   م اسبات  درت را می ،می ا

اجماعی که    ا  وحی است نشانگر اجمار، ،گرامشی،  ومونی ةال برد. در نظریرا زیر سئو
شهوند م   رم ب ها ما هع مهی    در ،سهازد. فرای هد اح  ومونیهک    عویق م م افع ما یی افراد را می

ک هد.   تییهین نمهی   مسهتقیماً  ،ا تصهاد  ،ایهن فرای هد ا را   ة. نتیجه  سهت د  سیاست جهئی از حوزة
شهود م به  ایهن     اح از استقول بهراح فرای هد اح رمب هایی در نظهر گرفته  مهی      ، درج نتیج در

بدا  می ها نیهه    ،در عین حال ،ثیر بگذارند. اینب ا ت ک د بر ساختار زیر را  ادر می اا ن، ترتیب
علی  شهرایط موجهود بسهیو شهوند. ایهن      توان د  ب ا میخلق می ا در رم ست ک  افراد از طریق 

تواند  نمی ، در تقابل کامل با نگرش ماتریالیسم دیالکتیک است. ماتریالیسم تاریخی ،نگرش
. امها  ک هد  داد می لمحا ل ا تصاد  مقاممت را توضیح د د هو   گا ی افراد را  رفاً م ش 

، افراد  گا یاز طریق  ح  ومونیک در رم ب است.حا ل فرای د ا ، گا ی ،از نظر گرامشی
این راه به  رمح   ،ک  د م ب  این ترتیب اح از استقول در مقابل شرایط ا تصادح  یدا می درج 

بگیرنهد.    در نظهر   اح متفامتی را براح نظم بخشید  ب  جاها شود ک  رمش افراد گشوده می
ب ها را  رم ة م شهرایط ا تصهادح اسهت که   دیهد      در تیلیل ناایی باز ،گرامشی   اما، ب  عقیدة

Text [13] ed. 3.indd   176 3/10/2015   7:44:05 PM



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا / 177

بردار بدم  توسل ب  زمر یا خشهونت  فرما   احسوژه  ناا فرای د ایی ک  ب  ماس ة -دانست
 بر این تیریف باید افهمد ک : . «شوند خلق می

 تواند ب  ماسه ة  حاکم می  ، ناشی از  درتی است ک  طبقة ومونی ،از نظر گرامشی
سهل     ،نتیجه  م افع  م  اسهت. در  ،   طبقات دیگر را  انع ک د ک  م افع    طبق 

  ةماس شود بلک  ب  اعمال نمی ،استدکل فیال ماس ة  ب  زمر یا حتی ضرمرتاً ةماس  ب 
اح مان د  موزش م  رمش  تر م فراگیر بر ا تصاد م ابهار اح حکومتی درتی  یچیده

 ع هوا   به   ،حهاکم  ب  کمک    م هافع طبقهة  شود ک    اح جمیی اعمال می م رسان 
 شود.  ارائ  می ،م افع مشترک  مگا 

 (82ب  نقل از سل انی،  ما :  44:1999)اشکرافت م ا لوالیا، 
 

انهد امها   ، خشهونت م  هدرت را در دسهت گرفته     براح تیکیم مو ییتشها   ،طبقات حاکم
تثبیت م اسبات  درت اسهت. بها تولیهد    اح کلیدح براح  مسیل  تر این است ک  تولید می امام
 اها  نتوا  طبییی م جهئی از عقل سلیم نمایاند ب  نیوح ک  نتوا   م اسبات  درت را می ،می ا

اجماعی که    ا  وحی است نشانگر اجمار، ،گرامشی،  ومونی ةال برد. در نظریرا زیر سئو
شهوند م   رم ب ها ما هع مهی    در ،سهازد. فرای هد اح  ومونیهک    عویق م م افع ما یی افراد را می

ک هد.   تییهین نمهی   مسهتقیماً  ،ا تصهاد  ،ایهن فرای هد ا را   ة. نتیجه  سهت د  سیاست جهئی از حوزة
شهود م به  ایهن     اح از استقول بهراح فرای هد اح رمب هایی در نظهر گرفته  مهی      ، درج نتیج در

بدا  می ها نیهه    ،در عین حال ،ثیر بگذارند. اینب ا ت ک د بر ساختار زیر را  ادر می اا ن، ترتیب
علی  شهرایط موجهود بسهیو شهوند. ایهن      توان د  ب ا میخلق می ا در رم ست ک  افراد از طریق 

تواند  نمی ، در تقابل کامل با نگرش ماتریالیسم دیالکتیک است. ماتریالیسم تاریخی ،نگرش
. امها  ک هد  داد می لمحا ل ا تصاد  مقاممت را توضیح د د هو   گا ی افراد را  رفاً م ش 

، افراد  گا یاز طریق  ح  ومونیک در رم ب است.حا ل فرای د ا ، گا ی ،از نظر گرامشی
این راه به  رمح   ،ک  د م ب  این ترتیب اح از استقول در مقابل شرایط ا تصادح  یدا می درج 

بگیرنهد.    در نظهر   اح متفامتی را براح نظم بخشید  ب  جاها شود ک  رمش افراد گشوده می
ب ها را  رم ة م شهرایط ا تصهادح اسهت که   دیهد      در تیلیل ناایی باز ،گرامشی   اما، ب  عقیدة
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ک د. هو  ا تصاد است ک  عویهق م م هافع ما یهی مهردم را تییهین م جامیه  را به          ک ترل می
 ک د.   طبقات مختلف تقسیم می
یهب    بها مفاهوم    ترک ،انهد ه در مفاوم  ومونی ب  مجهود  مرده تیولی ک  ککو م مو

ح گهرا  سهاخت ش اسی ثابت میا  دال م مدلول در نشان  ةست. دریدا راب 1ن  از نظر دریدانشا
 ها،  بهراح نشهان    شهک د م بهدین سها     ش در  هم مهی  ا انیگرا ساخت  سوسور را در نگرش  سا

میها  دال م   ة هذیرح راب ه  ، از انی هاه مهوه شهود. ککهو م     ذیرح  ائل میخا یت تیول
اگهر   ،زن د. ب  این ترتیب ک  د م    را ب  مفاوم  ومونی  یوند می سیاسی می ةاستفاد ،مدلول

بهر سهر می هاح خا هی بهراح یهک دال در        ،مدلول خا ی ب  دالی نهدیک شهود م درنتیجه   
 هاح یهک   شهد  دال شود م با  ومونیک  ومونیک می ،اجمار حا ل شود    دال ،اجتمار
به    ، ومونیهک شهد  یهک نشهان      ک هد.  کل    گفتما  ب   ومونی دست  یهدا مهی   ،گفتما 
ب  ایهن می هی اسهت که       ، ذیرش افکار عمومی از می اح    دال است یا ب  دیگر بیا می اح 

به  کمهک    ، ومونی ،ب  مجود  مده است. درما ع ،در می اح نشان  ،انسدادح  ر ه د مو ت
 ،شها  توانهایی    اح سیاسهی را به  مسهیلة   فقیت طر مو ،مشود. از این ر تثبیت می ا حا ل می

 ، هردازا  گفتمهانی  توا  س جید. نظری  ، میبراح تثبیت نسبی می ا در بافتی مشخص م میدمد
 نام د.  این فرای د را  ومونی می

تهوا  دریافهت که  رمنهد اح خلهق می ها در        گرامشی گفت  شد می  نظری   ةباراز  نچ  در
 ومهونی    ةمیها  نظریه    ةتهوا  راب ه   مهی  ،. بدین ترتیب ست د م د م مام ارزش ،رمب اح جامی 

، خلهق می اسهت   ةبهار اح دره را که      هم نظریه    گفتمها  ککهو م مهو     ةگرامشی م نظریه 
را از ام  مفاهوم  ومهونی   ،گرامشهی دریافت. ککو م موه با ایجاد ت ییراتی مام در نظریات 

انهد. از نظهر گرامشهی م نیهه ماتریالیسهم      خهود، به  کهار بسهت     گفتمها     مام گرفت  م در نظریة
م سهت  اا ن مرنهدة  مجهود  اد به  که  ا تصه    ست د ی ایی عی طبقات اجتماعی گرمه ،تاریخی

ت ییهرح حا هل    ،حهال هه  بدان هد هه  ندان هد در ما یهت مهاجرا        ، تیلق دارند،اا نب   ،مردم
  ةیهرات عمیقهی در نظریه   ت ی ،گرایهی ، از طریهق انکهار ایهن عی یهت    شهود. ککهو م مهوه    نمی

ندارنهد که  جامیه  را به      اح مجهود  ،  هوانین عی هی  ایشا اند. ازنظر گرامشی ب  مجود  مرده

                                                           
1 Derrida 

 مهواره در فرای هد اح سیاسهی م گفتمهانی      ، اح موجودمیوه تقسیم ک  د. گرمه ایی گرمه
 شوند. خلق می

 هاح اجتمهاعی اسهت.  هی  از ایهن      ما ، ن  فقط زبا  بلک  تمام  دیهده تلقی ای ا  از گفت
ب هدح ک  هد که  انگهار     اح سهاختار  ها را به  گونه     ک  د نشهان   توش می ، ا  اگفتیم ک  گفتم

رنهد.  مهین   می هایی ثابهت م رمشهن دا    ، مواره ، ا در یک ساختار ماحد می اییتمامی نشان 
 هیم که  گهویی    کاح عمل مهی ب  گون ما اجتمار نیه  ادق است.   ةدر مورد کل حوز ،م  ق

 اها  ن ایی که  به    گرمهک  گویی جامی ،  ساختارح رمشن م ثابت دارد، ،ما ییت اطراه ما
 طهور  به   رگه  ،. اما از  نجا ک  ساختار زبا  ست د  ایی عی یما ییت ،م  ویتما تیلق داریم 

تهوا    جامی  م  ویت نیه سیال م  ابل ت ییرند م  رگه نمهی  ،در نتیج  ،دشو تثبیت نمی ،کامل
  کهرد ،  شکارم ابق دیدگاه ککو م موه ،تثبیت کرد. ب  این ترتیب ،کامل طور ب  ،را اا ن

سهازیم که     کام در این است ک  ما ییت را هگون  میمما ییت عی ی نیست بلک   ده، ک د
مجهود یهک سهاختار     ،حهالی که  مارکسیسهم   رسهد. در   ه ین عی ی م طبییی به  نظهر مهی    این

تار را بهر مهو ک هد،    ایهن سهاخ  م میتقد است ک  تیلیل بایهد   ک د اجتماعی را عی ی فرض می
گفتما  ککو م موه این است ک  ما عی یت را از طریق تولیهد گفتمهانی   نق ة عهیمت نظریة

   .سازیم می ا می
رکسیسهتی را از سه    س ت ما ،ک  ککو م موه بر این بامرند  ( ما ) یورگ سن م فیلیپس

گذارنهد م   را ک هار مهی   ب ها ب ها م زیر ، تفکیک میها  رم اا ن ،ک  ایناند. امل بید متیول کرده
 مرنهد. دمم،    اح اجتماعی را میصول فرای د اح گفتمانی ب  شمار مهی ب دح تمامی  ورت

عی هی م  امی  را ب  شکل توا  ج می ک  اینگذارند،  برداشت مارکسیستی از جامی  را ک ار می
 ،جامیه   ،ککهو م مهوه    قات خا  تو هیف کهرد. به  عقیهدة    کلیتی متشکل از طب  ةب  م هل

هیه رمشن م  شکارح نیسهت. به     ،د د    طور ک  ماتریالیسم تاریخی نشا  می ،مج   یچ ب 
  می ایی ب  جامی ، نه  یهک   کردعبارت است از توش ما براح الصاق ،جامی  ،اعتقاد این دم

 ککو م موه برداشت مارکسیسهتی  ،عی ی. سوم، بر اساس این نگرش ب  امر اجتماعی  ة دید
حتهی اگهر خودشها      ، ا میتقدند ک  افرادک  د. مارکسیست ب دح را رد می از  ویت م گرمه

تواند  یشا ی  تییین ، این امر نمی. از نظر ککو م موه ست د ، ماجد  ویتی عی ی م ندان د
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 مهواره در فرای هد اح سیاسهی م گفتمهانی      ، اح موجودمیوه تقسیم ک  د. گرمه ایی گرمه
 شوند. خلق می

 هاح اجتمهاعی اسهت.  هی  از ایهن      ما ، ن  فقط زبا  بلک  تمام  دیهده تلقی ای ا  از گفت
ب هدح ک  هد که  انگهار     اح سهاختار  ها را به  گونه     ک  د نشهان   توش می ، ا  اگفتیم ک  گفتم

رنهد.  مهین   می هایی ثابهت م رمشهن دا    ، مواره ، ا در یک ساختار ماحد می اییتمامی نشان 
 هیم که  گهویی    کاح عمل مهی ب  گون ما اجتمار نیه  ادق است.   ةدر مورد کل حوز ،م  ق

 اها  ن ایی که  به    گرمهک  گویی جامی ،  ساختارح رمشن م ثابت دارد، ،ما ییت اطراه ما
 طهور  به   رگه  ،. اما از  نجا ک  ساختار زبا  ست د  ایی عی یما ییت ،م  ویتما تیلق داریم 

تهوا    جامی  م  ویت نیه سیال م  ابل ت ییرند م  رگه نمهی  ،در نتیج  ،دشو تثبیت نمی ،کامل
  کهرد ،  شکارم ابق دیدگاه ککو م موه ،تثبیت کرد. ب  این ترتیب ،کامل طور ب  ،را اا ن

سهازیم که     کام در این است ک  ما ییت را هگون  میمما ییت عی ی نیست بلک   ده، ک د
مجهود یهک سهاختار     ،حهالی که  مارکسیسهم   رسهد. در   ه ین عی ی م طبییی به  نظهر مهی    این

تار را بهر مهو ک هد،    ایهن سهاخ  م میتقد است ک  تیلیل بایهد   ک د اجتماعی را عی ی فرض می
گفتما  ککو م موه این است ک  ما عی یت را از طریق تولیهد گفتمهانی   نق ة عهیمت نظریة

   .سازیم می ا می
رکسیسهتی را از سه    س ت ما ،ک  ککو م موه بر این بامرند  ( ما ) یورگ سن م فیلیپس

گذارنهد م   را ک هار مهی   ب ها ب ها م زیر ، تفکیک میها  رم اا ن ،ک  ایناند. امل بید متیول کرده
 مرنهد. دمم،    اح اجتماعی را میصول فرای د اح گفتمانی ب  شمار مهی ب دح تمامی  ورت

عی هی م  امی  را ب  شکل توا  ج می ک  اینگذارند،  برداشت مارکسیستی از جامی  را ک ار می
 ،جامیه   ،ککهو م مهوه    قات خا  تو هیف کهرد. به  عقیهدة    کلیتی متشکل از طب  ةب  م هل

هیه رمشن م  شکارح نیسهت. به     ،د د    طور ک  ماتریالیسم تاریخی نشا  می ،مج   یچ ب 
  می ایی ب  جامی ، نه  یهک   کردعبارت است از توش ما براح الصاق ،جامی  ،اعتقاد این دم

 ککو م موه برداشت مارکسیسهتی  ،عی ی. سوم، بر اساس این نگرش ب  امر اجتماعی  ة دید
حتهی اگهر خودشها      ، ا میتقدند ک  افرادک  د. مارکسیست ب دح را رد می از  ویت م گرمه

تواند  یشا ی  تییین ، این امر نمی. از نظر ککو م موه ست د ، ماجد  ویتی عی ی م ندان د
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 ، هاح افهراد )جمیهی یها فهردح(     ک  د.  ویهت   ایی ا میت سیاسی  یدا میک د ک  ه  گرمه
 هاح  ، جههمح از کشهمک   کلمه  دفی م گفتمانی م ب  می اح د یهق  میصول فرای د اح تصا

 .   ست د گفتمانی
 

 80 ةی سیاسی دهها ناگفتم .3
هرا ک  بها تییهین    تییین غیرگفتمانی است ، ا، یکی از میورح ترین بی در تیلیل گفتما 

 ا را ارزیهابی کهرد   گاه اح میورح م گرهتوا  دال گفتمانی است ک  می «غیر» می ایی  نظام 
در  الب یک نظهام می هایی   مفصل ب دح کرده م را  ا هگون  دال ،م دریافت ک   ر گفتما 

سیاسهت ایهرا     ةدر عر ه  ،گفتمها  یاد شهد دم  ه ا  ک  ،شمسی 80 ةجانده است. در د گ 
دم  ایهن  متفهامت  ةشهیو  ،ک د حضور یافت د. اما  نچ  این دم گفتما  را از یکدیگر متمایه می

غاز انقهوب اسهومی ایهرا  در فضهاح سیاسهی ایهرا         ایی است ک  از  ب دح دال در مفصل
در حاشهی   حضور داشت  م ب  تبع نیرم اح فرادست م فرمدست در  ین سیاست ایرا  گهاه  

 اند.  در ب ن  درت بودهم گاه 
گفتمها  انقهوب    ( بهر ایهن بهامر اسهت که      139:1384سهل انی ) در تبیین ایهن موضهور،   

، ایهن  بهوده اسهت. مح   «اسومیت »م  «جماوریت«مام  ب دح دم نشانةاسومی حا ل مفصل
اسهاس نظهر   گرایی مربوط دانست  است که  بر گرایی م س ت اح تجدددم نشان  را با گرای 

دال  ،اسههوم ،م بیهه  از     سههت د. از نگههاه محتیههوکت سیاسههی م اجتمههاعی ایههرا    ،حم
اح رمحانیهت، فقه  م    ه گهرا بهوده که  نشهان      گهرا م سه ت  اسهومی ب یهاد   هاح  مرکهح گرمه

م،  هانو  م   هاح مهرد  ، نشهان  فقی  را با  م در یک گفتما   مرده است. از سوح دیگر مکیت
، حههول دال میههورح جماوریههت   ،وکر م لیبههرالگههراح سههک  زادح در گفتمهها  تجههدد 

گرایهی داشهت  م    فقیه  ریشه  در سه ت   ند. اسوم، رمحانیهت، فقه  م مکیهت   ا ب دح شده مفصل
زما  فوت  تا ،این فضاح استیارح خوا ی.  انو  م  زادح ریش  در تجددجماوریت، مردم، 

ایهن   ،اخواهنخواه  ایا  ج گ،سیاسی ایرا  بود. اما بید از    م با  ةحاکم عر  ،امام خمی ی
تهرین دلیهل اضهمیول ایهن     ، عمهده (144: 1384ب  بامر سهل انی ) فضا دهار اضمیول شد. 

جامیه     ام به  تشهکیل نظهام سیاسهی م ادارة    فضاح استیارح این است ک  م تی گفتمهانی ا هد  

 از حالهت عهام م فراگیهرش دمر    ،تهدریو  به   ،ک د، این فضهاح اسهتیارح   عملی می  ورت ب 
 هاح سیاسهی مجهود    گرمه  ة اح  مبر مرد  ا داه م خواست امکا   ،در عمل ،گردد م می

 ها بهر   تهرین  هوح شوند م  حذه یا ب  حاشی  رانده می ،تر اح ضییفگرمه ،سا  ندارد. بدین
نهاظر بهر تخا هم گفتمهانی اسهت که  در        ،این مضهییت  ،مان د. ب  تیبیر ککو م موه جا می
از  ،سها   بهدین شهود.   ب  بااح طرد بقی  می  ا  اشد  یکی از گفتم  ومونیک، م جر ب  ناایت

 ةدر فا هل  ،ما هع  شهد. به     ومونیهک  ،گرا، فقط گفتما  س ت اح سیاسی مختلفمیا  گرمه
طلبهی    انقهوب اسهومی که  ریشه  در تجهدد        بخشی از گفتمها  ،1376تا  1358 اح سال

 ،اش که  حهول دال اسهومیت شهکل گرفته  بهود      ، ب  حاشی  رانده شد م بخه  سه تی  داشت
این رمند میکوس شد م بازگشهتی به  مفها یم متجهدد      ،ب  بید 1376برجست  گردید. ملی از 

 این گفتما   ورت گرفت. 
طلبی با میهور  گفتما  ا و   ما ( با تیلیل این گفتما  بر این بامر است ک سل انی )

سیاسهی،  زادح،  هانو ،   ة طلبهی، توسهی  ا هو   هاح  ب دح دال  دال مردم، م مفصلداد رار
ایههن  ،سیاسههی ایههرا  را در دسههت بگیههرد. مح میههة مههدنی م ا ههوحات توانسههت عر ههة جا

تها   1376 هاح  سهال  ةدانهد. در فا هل   یهورح جماوریهت مهی   ب دح را متمایل ب  دال م مفصل
ایهرا  بهود.   حهاکم بوم هازر سیاسهت     ،«مهردم «گاه با میوریت گره ،ب دح ، این مفصل1382

ایهن   ،طلبیگفتما  ا و ( بر این بامر است ک  بید از  ومونیک شد  247سل انی ) ما : 
توا  تیول می ایی خود را نیه از دست داد. مح در تو یف ایهن شهرایط    ،تدریوب  ،گفتما 

 هاح بسهیار گفتمها     دلیل این امر را در کارشهک ی  اماز ع وا  تصلب می ایی باره می گیرد. 
 م   هاه  –سیاسی توسیة   -خود ةی از مواضع املیب م نیه ناتوانی این گفتما  ب  عقب نشی ر ی

 داند.  برد  ب  مفا یم ا تصادح می
نظهام می هایی جدیهدح رمح کهار      ،مد  دملت احمدح نواد کارم با رمح 1382در سال 

 رداخته  م نظهام    اح میورح این گفتمها   ( ب  بررسی دال150: 1389اخوا  کاظمی )  مد.
شهرفت، تیهالی مهادح م    گسهترح، ماهرمرزح،  ی  را مرکهب از هاهار دال عهدالت    می هایی    

بها تکیه  بهر     ،کهار ( گفتما  میافظه  151از نظر مح ) ما : داند.  رسانی میمی وح م خدمت
 زدایی، رفع بیکارح، عمرا  م  بهادانی  ایی مان د فقرتوانست در ک ار دال ،نگرشی ا تصادح
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 از حالهت عهام م فراگیهرش دمر    ،تهدریو  به   ،ک د، این فضهاح اسهتیارح   عملی می  ورت ب 
 هاح سیاسهی مجهود    گرمه  ة اح  مبر مرد  ا داه م خواست امکا   ،در عمل ،گردد م می

 ها بهر   تهرین  هوح شوند م  حذه یا ب  حاشی  رانده می ،تر اح ضییفگرمه ،سا  ندارد. بدین
نهاظر بهر تخا هم گفتمهانی اسهت که  در        ،این مضهییت  ،مان د. ب  تیبیر ککو م موه جا می
از  ،سها   بهدین شهود.   ب  بااح طرد بقی  می  ا  اشد  یکی از گفتم  ومونیک، م جر ب  ناایت

 ةدر فا هل  ،ما هع  شهد. به     ومونیهک  ،گرا، فقط گفتما  س ت اح سیاسی مختلفمیا  گرمه
طلبهی    انقهوب اسهومی که  ریشه  در تجهدد        بخشی از گفتمها  ،1376تا  1358 اح سال

 ،اش که  حهول دال اسهومیت شهکل گرفته  بهود      ، ب  حاشی  رانده شد م بخه  سه تی  داشت
این رمند میکوس شد م بازگشهتی به  مفها یم متجهدد      ،ب  بید 1376برجست  گردید. ملی از 

 این گفتما   ورت گرفت. 
طلبی با میهور  گفتما  ا و   ما ( با تیلیل این گفتما  بر این بامر است ک سل انی )

سیاسهی،  زادح،  هانو ،   ة طلبهی، توسهی  ا هو   هاح  ب دح دال  دال مردم، م مفصلداد رار
ایههن  ،سیاسههی ایههرا  را در دسههت بگیههرد. مح میههة مههدنی م ا ههوحات توانسههت عر ههة جا

تها   1376 هاح  سهال  ةدانهد. در فا هل   یهورح جماوریهت مهی   ب دح را متمایل ب  دال م مفصل
ایهرا  بهود.   حهاکم بوم هازر سیاسهت     ،«مهردم «گاه با میوریت گره ،ب دح ، این مفصل1382

ایهن   ،طلبیگفتما  ا و ( بر این بامر است ک  بید از  ومونیک شد  247سل انی ) ما : 
توا  تیول می ایی خود را نیه از دست داد. مح در تو یف ایهن شهرایط    ،تدریوب  ،گفتما 

 هاح بسهیار گفتمها     دلیل این امر را در کارشهک ی  اماز ع وا  تصلب می ایی باره می گیرد. 
 م   هاه  –سیاسی توسیة   -خود ةی از مواضع املیب م نیه ناتوانی این گفتما  ب  عقب نشی ر ی

 داند.  برد  ب  مفا یم ا تصادح می
نظهام می هایی جدیهدح رمح کهار      ،مد  دملت احمدح نواد کارم با رمح 1382در سال 

 رداخته  م نظهام    اح میورح این گفتمها   ( ب  بررسی دال150: 1389اخوا  کاظمی )  مد.
شهرفت، تیهالی مهادح م    گسهترح، ماهرمرزح،  ی  را مرکهب از هاهار دال عهدالت    می هایی    

بها تکیه  بهر     ،کهار ( گفتما  میافظه  151از نظر مح ) ما : داند.  رسانی میمی وح م خدمت
 زدایی، رفع بیکارح، عمرا  م  بهادانی  ایی مان د فقرتوانست در ک ار دال ،نگرشی ا تصادح
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ک  رمشن است تمایل بیشهترح به  دال   ه ا  ،این گفتما  اح را شکل بد د.م می ایی تازهنظا
 دارد. میورح اسومیت 

با دم گفتما  ر یب مواجایم ک   ر کهدام  ،  80  ةدر د  ،ک  بی  شدبدین ترتیب، ه ا 
 ،در بخ  بیهد ایهن مقاله    .  اح دیگرح کوشیده استراند  دالحاشی در جات حذه م ب 

 ،در این دم گفتمها     امور زنا  اح متولیا م مصاحب   ا ا،  یامکوشیم با تیلیل سخ رانی می
در ایهن راب ه    متخا هم  م گفتمها   ، ب  بررسی نظام می ایی این دگفتما  ةهوب نظریدر هار

  بپردازیم.  
 

 طلبیزنان در گفتمان اصالح .4
، دفتهر امهور زنها     1376سهال   در ،طلب سید میمهد خهاتمی   مد  دملت ا و کاربا رمح
به  دفتهر امهور مشهارکت      ،جماورح ک  در دملت   اح رفس جانی شکل گرفته  بهود  ریاست

که    -ز هرا شهجاعی   - ارتقا یافت. مدیر این دفتر مرکهزنا  ت ییر نام داده م از س ح دفتر ب  
عضهو   ع هوا   ب  ،ت دملتئ، در جلسات  یعاده داشت سال بر 8تصدح این دفتر را ب  مدت 

جودیت زنها  در  دار بود  نق  م مومی ا نشانگر ،این ارتقاح سازمانی. حضور داشت ،کابی  
ایهن تشهکیوت جایگهاه  هانونی     سهوم توسهی ،   ة میوه م تی در برنامه ب  این دملت بوده است،

 یافت. 
م  هاح رئهیس جماهور    سهخ رانی م  یهام    فی  مصاحب ، گفتگهو،  800با تیلیل بی  از 

دال شه امر زنها  در ایهن     یهد که     ه ین بهر مهی   ،امور زنا  در دملت ةدر حوز میام  ایشا 
فهار  از  گهاه میهورح در ارتبهاط ت گات هگ اسهت.      گهره  ع هوا   ب  «مشارکت»گفتما  با دال 
 ،ک هد  که  شهجاعی اشهاره مهی    ه ا  ،، ت ییر نام دفتر امور زنا  ب  امور مشارکتبررسی متو 

بیشترح فرا م ک د براح مشارکت زنا .   احمظیف  بوده تا زمی  م ت ییر ت ییر نام نبوده   رفاً
 هرار داد  م   زنا  بها میهور   ةطلبی در حوزد ک  گفتما  ا و بررسی متو  نشا  از    دار

مهدیرا   نوعی تثبیت می ایی رسانده م ب  م ت  بدل کرده است. ب    را  ،تثبیت دال مشارکت
در مجمهور  »استراتوح مرکهه امهور مشهارکت زنها  را      ، مختلف  اح، در م اسبتاین حوزه
 )شهجاعی،  انهد ذکهر کهرده   « اح مختلفشارکت زنا  در س و  مختلف م عر  افهای  م

 به  بار ها م بار ها    ، یهد  خوه  نچ  ب  نظر مهی  .(4/11/80 کار م کارگرمصاحب  با رمزنامة 
 برابر با اشهت ال زنها  نیسهت   ارکت خوریم ک  مدلول مش میدر متو  ب  این نکت  بر ، راحت

نبایهد ایهن تصهور غلهط را داشهت که  حضهور        »یمد خاتمی بر این بامر است ک  م ک  ه ا 
در  مای  سراسرح  ،ز را شجاعی. «  از خان  استرب  می اح اشت ال در خا اجتماعی حتماً

نیست ک   اح این ب  می مشارکت زنا  لهمماً»گوید:  می ،مشامرا  ادارات  موزش م  رمرش
بلکه   گها ی، حضهور در  هی   م      زار کار شوند م ش لی داشهت  باشه د  با  زنا  مارد عر ة

در  ،(1384:58) در جایی دیگهر . «شود مشارکت میسوب می ،بود  در مسائل اجتماعیفیال
داشهتن  گها ی م    ،امل ةدر درجه  ،م ظهور از مشهارکت اجتمهاعی   »گویهد :  تبیین این دال می

 ة. مح دربهار « هاح اجتمهاعی، سیاسهی م فر  گهی اسهت      یال در عر ه  انگیهه براح حضور ف
 هاح   ا م تشکل ا، تشکیل انجمنپیمایی ا در را  اح این مشارکت از حضور خانم مصداق

 مقهاکت، انجهام کار هاح تبلی هاتی، ایجهاد کتابخانه  در       ةدملتی، انتشهار رمزنامه ، ترجمه   غیر
سهیارح از   مها ( رفهع ب  ) شهجاعی  ک هد.  یهاد مهی   اها  نم جهه  اح  اح خیریه   ا، فیالیت میل 

 لمهداد شهد  ز  م    «ج س ضییف م  یشکار مهرد »زنا  از جمل   بامر اح س تی غلط دربارة
میه   نیازم هد مشهارکت زنها  در جا   را  «شد  ز  ب  بیضهی مظهایف خها    حدمد دانست »نیه 
 داند.  می

زنها    ا وحات دربهارة ب دح دملت مشارکت، دال دیگرح را مارد مفصلاین مفاوم از 
در ک هار دال مشهارکت می ها     ،ایهن دال  نق  میهورح ز  در خهانواده اسهت.    ،ک د م    یم

رفهتن  دسهت اح ازکهدام به  باه   ی میا  این دم موجود نباشد م  یچک  ت ا ض حطور ب شود  می
 ( 23/10/77، ایهرا  مصاحب  با رمزنامة )  ک  شجاعیاست اح  نکت دیگرح میقق نشود م این 

کهرد  خهانواده به     خوا یم مشهارکت را به  باهاح مضهمیل    ما نمی»ک د:   راحت بیا  میب 
 هده از ایجهاد مرکهه    ( 31/10/76،  مشهارح  مصاحب  با رمزنامة)شجاعی .  «دست  مریم

،    هاح سیاسهی، اجتمهاعی   زنها  در عر ه   جانبة ت مین مشارکت  م »امور مشارکت زنا  را 
مصهاحب   ) م در جایی دیگهر  . «شمارد میبرکید م تیکیم ب یا  خانواده با ت م علمی فر  گی 

اسهت که     م لهوب ایهن  ک د که    ب  این نکت  اشاره می ،(1382، جماورح اسومیبا رمزنامة 
 ،نظهام  فرای هد تیهوکت مجموعهة   اش نباشهد... م در  ، میدمد ب  هارهوب خانه  افق دید ز 
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 به  بار ها م بار ها    ، یهد  خوه  نچ  ب  نظر مهی  .(4/11/80 کار م کارگرمصاحب  با رمزنامة 
 برابر با اشهت ال زنها  نیسهت   ارکت خوریم ک  مدلول مش میدر متو  ب  این نکت  بر ، راحت

نبایهد ایهن تصهور غلهط را داشهت که  حضهور        »یمد خاتمی بر این بامر است ک  م ک  ه ا 
در  مای  سراسرح  ،ز را شجاعی. «  از خان  استرب  می اح اشت ال در خا اجتماعی حتماً

نیست ک   اح این ب  می مشارکت زنا  لهمماً»گوید:  می ،مشامرا  ادارات  موزش م  رمرش
بلکه   گها ی، حضهور در  هی   م      زار کار شوند م ش لی داشهت  باشه د  با  زنا  مارد عر ة

در  ،(1384:58) در جایی دیگهر . «شود مشارکت میسوب می ،بود  در مسائل اجتماعیفیال
داشهتن  گها ی م    ،امل ةدر درجه  ،م ظهور از مشهارکت اجتمهاعی   »گویهد :  تبیین این دال می

 ة. مح دربهار « هاح اجتمهاعی، سیاسهی م فر  گهی اسهت      یال در عر ه  انگیهه براح حضور ف
 هاح   ا م تشکل ا، تشکیل انجمنپیمایی ا در را  اح این مشارکت از حضور خانم مصداق

 مقهاکت، انجهام کار هاح تبلی هاتی، ایجهاد کتابخانه  در       ةدملتی، انتشهار رمزنامه ، ترجمه   غیر
سهیارح از   مها ( رفهع ب  ) شهجاعی  ک هد.  یهاد مهی   اها  نم جهه  اح  اح خیریه   ا، فیالیت میل 

 لمهداد شهد  ز  م    «ج س ضییف م  یشکار مهرد »زنا  از جمل   بامر اح س تی غلط دربارة
میه   نیازم هد مشهارکت زنها  در جا   را  «شد  ز  ب  بیضهی مظهایف خها    حدمد دانست »نیه 
 داند.  می

زنها    ا وحات دربهارة ب دح دملت مشارکت، دال دیگرح را مارد مفصلاین مفاوم از 
در ک هار دال مشهارکت می ها     ،ایهن دال  نق  میهورح ز  در خهانواده اسهت.    ،ک د م    یم

رفهتن  دسهت اح ازکهدام به  باه   ی میا  این دم موجود نباشد م  یچک  ت ا ض حطور ب شود  می
 ( 23/10/77، ایهرا  مصاحب  با رمزنامة )  ک  شجاعیاست اح  نکت دیگرح میقق نشود م این 

کهرد  خهانواده به     خوا یم مشهارکت را به  باهاح مضهمیل    ما نمی»ک د:   راحت بیا  میب 
 هده از ایجهاد مرکهه    ( 31/10/76،  مشهارح  مصاحب  با رمزنامة)شجاعی .  «دست  مریم

،    هاح سیاسهی، اجتمهاعی   زنها  در عر ه   جانبة ت مین مشارکت  م »امور مشارکت زنا  را 
مصهاحب   ) م در جایی دیگهر  . «شمارد میبرکید م تیکیم ب یا  خانواده با ت م علمی فر  گی 

اسهت که     م لهوب ایهن  ک د که    ب  این نکت  اشاره می ،(1382، جماورح اسومیبا رمزنامة 
 ،نظهام  فرای هد تیهوکت مجموعهة   اش نباشهد... م در  ، میدمد ب  هارهوب خانه  افق دید ز 
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مهدار م میهور خهانواده     ،ز »گویهد:  مهی  (22:1379) ک  خاتمیه ا شریک م سایم باشد. 
م  سودگی مهردا  را   رفاه ز  فقط در خان  زحمت بکشد م زمی ةاست اما ن  ب  این می ا ک  

، بسهیار  ر خان  بمان داگر زنانی انتخابشا  این بود ک  د»:  یا در جایی دیگر ک  «.فرا م بیامرد
ماند  مهانع رشهد شخصهیت م کسهب حقهو ی که  ز         ، در خان شرطی ک ب   س دیده است

، در ایهن مرکهه   ،عهومه بهر ایهن    «.نشهود  ،یک شارمند م یک انسها  اجتمهاعی دارد   ع وا  ب 
شهت ال  الگوح م لوب ا انین مربوط ب  اشت ال زنا ، ارائةا و   و»ة اشت ال زنا  مظیف ةکمیت

کیهد بهر نقه     اشت ال زنها  را بها ت    ةسب در جات تقویت م توسیرا کار اح م ا زنا ، ارائة
م لهوب را   ةجامیه   ،( مها  شهجاعی ) در دستور کار خود داشت  اسهت.  را  «میورح خانواده

ز  در جایگهاه   ،نیهه  ،مشهارکت زنها  زیهاد باشهد م در خانه       ،دانهد که  در      اح مهی جامی 
 اح مارد نشود. ر بگیرد م ب  تربیت فرزندا  ل م خودش  را

اسهتراتوح مرکهه را توسهیة      مهواره  ،مشهارکت زنها  در دملهت ا هوحات    مرکه امهور  
مشههی خههود را  م سیاسههت م خههطخههانواده  کیههد بههر نقهه  میههورح ز  در مشههارکت بهها ت 

مصهاحب  بها    -1380سهرمش بهانوا   مصاحب  با نشهریة  سازح زنا  میرفی کرده است )توانم د
 ،بررسهی  گفتمها  مهورد  خهرده ب دح ، دال سوم مفصلسا  بدین. (14/8/1381 جوا رمزنامة 
بهامر  »اعتقاد ب  توانم دح م شایسهتگی زنها  را یهک     ،خاتمیسازح زنا  خوا د بود. توانم د

مصهاحب  بها   ) دانهد   اح زنا  مهی  لیا ت م اندیش م دح از م جامی  را نیازم د باره نامیده « لبی
بی   موزش را یک بیه  اسهتراتویک    ،در این راستا ،شجاعی .(1376سال   یام ز  نشریة

(  شهایا   1380،خراسها  مصاحب  بها رمزنامهة   )ک د.  در جات توانم دسازح بانوا   لمداد می
دترشهد  زنها     در توانم ،عامل اساسی ع وا  ب  ،ذکر است ک  بار ا مشارکت اجتماعی زنا 

 م ر  شده است:
حهاکی از رشهد افکهار    یهس شهورا   ئر ع هوا   به    در شهورا ا م انتخهاب   حضور زنا

گهیهده  ده اسهت که  توسهط مهردا  انتخهاب م بر     عمومی جامی  نسبت به  زنها  بهو   
ن م مقررات ا تصهادح   ا،  وانی ش ایی با برخی از مکانیهم ،اند. م در عین حال شده

 شد  زنا  کمک ک د. تواند ب  توانم دترم اجتماعی می
  (1380، مار  الیین رمستا ، مصاحب  با نشریة)شجاعی 

 حمهایتی در  بهال زنها     گونه  برنامهة  ر تقابل مستقیم با  رسازح د، ب  توانم داین رمیکرد
گویهد   که  مح مهی  ه ها  اح اسهت.  ( رمیکهردح توسهی   347شجاعی ) مها ،  م ب  بامر  بوده

شایسههت  اسههت کهه   مههدت م مههوردح بههوده م ههاح کوتههاه، بایههد فراتههر از برنامهه ریهههحبرنامه  
سهازح زنها  بهراح مهدیریت  هییح م اسهب       مدت جاهت توانم هد  دراز اح  ارحگذ سیاست

  خانواده را در دستور کار خود  رار بد د. 
ب دح گفتما  زنا  در دملت ا هوحات   در ک ار این س  دال، دال هاارمی ک  در مفصل

در سهخ رانی در  مهای     ،ب  م ت  بدل شهده عبهارت اسهت از  مهوزش م  گها ی. شهجاعی      
بیه  از نقه  زنها  در     حهین  ،84سراسرح مشهامرا  ادارات  مهوزش م  هرمرش در سهال     

ماهم مرکهه امهور مشهارکت      یکهی از اسهتراتوح  هاح    ک  اینگذاشتن بر ضمن  ی  ،توسی 
مها اعهم از تشهکیوت دملتهی م       مه  »ک هد:   اضاف  مهی  ،زنا ، بی  توانم دسازح زنا  است

 هاح   هاح عمهومی م هه   مهوزش    ایهم که   مهوزش، هه   مهوزش     عقیهده  غیردملتی بر این
ثر ح س ح فکهرح م توانم دسهازح زنها  مه     در جات ارتقا ،یک را برد ع وا  ب  ،تخصصی

بخشهی از   ع وا  ب ،  اح عمومی زنا  موزش ،  رداختن ب  مس لةدر دملت ا وحات «.است
 ،شهجاعی شده اسهت.    ا لیاظ میریهحبرنام مد نظر  رار گرفت  ک  در  ، اح اجتماعی هی  

جاهت  ، هاح کزم  علمی زنا  م کسب ماهارت  وش م کوش  جدح در جات تقویت ب یةت
گسههتر جامیهة م لهوب عهدل جاها     » ها را یکهی از ملهممهات رسههید  به      لیتح مسهئو ارتقها 
مح نق  زنا  را در ت ذیه  م باداشهت م درمها  خهانواده برجسهت  شهمرده م        «.شمارد. برمی

)سخ رانی در مراسهم بهرگداشهت    داند ا را بسیار کزم میزمی  افهای   گا ی زنا  در این 
 گها ی زنها  از    ، م شجاعی م  هم خهاتمی   ،ر این مواردعومه ب . (77رمز جاانی غذا سال 

، زنهها  را نخسههتین  موزگههارا  شههجاعیک  ههد.  د مههیمسههائل حقههو ی را بسههیار ماههم  لمههدا 
 هاح  مهوزش   ، دمرهم از ایهن رم  ک هد   لمداد مهی گرایی در جامی  م خانواده م جامی    انو 

دانهد. مح عهومه بهر ایهن تهوا        کزم مهی  ر مختلهف زنها   گرایی را براح ا شاقو ی م  انو ح
کهرد   نها     موزشی براح توانم هد   احیه مد نظر داشت  م از اجراح دمرهمدیریتی زنا  را ن

 ،خهاتمی گویهد.  در سه و  بهاکح مهدیریتی سهخن مهی       ناها در جامی  م افهای  مشارکت 
شها   شه اخت  حقوق ب  رسهمیت زنا  از  اح براح استفادةیل از زنا  را فرا م  مرد  زمی  تجل
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 حمهایتی در  بهال زنها     گونه  برنامهة  ر تقابل مستقیم با  رسازح د، ب  توانم داین رمیکرد
گویهد   که  مح مهی  ه ها  اح اسهت.  ( رمیکهردح توسهی   347شجاعی ) مها ،  م ب  بامر  بوده

شایسههت  اسههت کهه   مههدت م مههوردح بههوده م ههاح کوتههاه، بایههد فراتههر از برنامهه ریهههحبرنامه  
سهازح زنها  بهراح مهدیریت  هییح م اسهب       مدت جاهت توانم هد  دراز اح  ارحگذ سیاست

  خانواده را در دستور کار خود  رار بد د. 
ب دح گفتما  زنا  در دملت ا هوحات   در ک ار این س  دال، دال هاارمی ک  در مفصل

در سهخ رانی در  مهای     ،ب  م ت  بدل شهده عبهارت اسهت از  مهوزش م  گها ی. شهجاعی      
بیه  از نقه  زنها  در     حهین  ،84سراسرح مشهامرا  ادارات  مهوزش م  هرمرش در سهال     

ماهم مرکهه امهور مشهارکت      یکهی از اسهتراتوح  هاح    ک  اینگذاشتن بر ضمن  ی  ،توسی 
مها اعهم از تشهکیوت دملتهی م       مه  »ک هد:   اضاف  مهی  ،زنا ، بی  توانم دسازح زنا  است

 هاح   هاح عمهومی م هه   مهوزش    ایهم که   مهوزش، هه   مهوزش     عقیهده  غیردملتی بر این
ثر ح س ح فکهرح م توانم دسهازح زنها  مه     در جات ارتقا ،یک را برد ع وا  ب  ،تخصصی

بخشهی از   ع وا  ب ،  اح عمومی زنا  موزش ،  رداختن ب  مس لةدر دملت ا وحات «.است
 ،شهجاعی شده اسهت.    ا لیاظ میریهحبرنام مد نظر  رار گرفت  ک  در  ، اح اجتماعی هی  

جاهت  ، هاح کزم  علمی زنا  م کسب ماهارت  وش م کوش  جدح در جات تقویت ب یةت
گسههتر جامیهة م لهوب عهدل جاها     » ها را یکهی از ملهممهات رسههید  به      لیتح مسهئو ارتقها 
مح نق  زنا  را در ت ذیه  م باداشهت م درمها  خهانواده برجسهت  شهمرده م        «.شمارد. برمی

)سخ رانی در مراسهم بهرگداشهت    داند ا را بسیار کزم میزمی  افهای   گا ی زنا  در این 
 گها ی زنها  از    ، م شجاعی م  هم خهاتمی   ،ر این مواردعومه ب . (77رمز جاانی غذا سال 

، زنهها  را نخسههتین  موزگههارا  شههجاعیک  ههد.  د مههیمسههائل حقههو ی را بسههیار ماههم  لمههدا 
 هاح  مهوزش   ، دمرهم از ایهن رم  ک هد   لمداد مهی گرایی در جامی  م خانواده م جامی    انو 

دانهد. مح عهومه بهر ایهن تهوا        کزم مهی  ر مختلهف زنها   گرایی را براح ا شاقو ی م  انو ح
کهرد   نها     موزشی براح توانم هد   احیه مد نظر داشت  م از اجراح دمرهمدیریتی زنا  را ن

 ،خهاتمی گویهد.  در سه و  بهاکح مهدیریتی سهخن مهی       ناها در جامی  م افهای  مشارکت 
شها   شه اخت  حقوق ب  رسهمیت زنا  از  اح براح استفادةیل از زنا  را فرا م  مرد  زمی  تجل
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186 / زنان در دو دولت: تحلیلی گفتمانی از جایگاه زنان در دولت های دهة 80 شمسی

 مهوزش را بیثهی اسهتراتویک بهراح توانم دسهازح زنها         ،شهجاعی  ،که   اینکوتاه داند.  می
 ک د.  دانست  م بر این بامر است ک   موزش، رشد مشارکت زنا  را تسریع می

گفتمها  زنها  در گفتمها     ب دح خرده ید در مفصلمی ا برک  از دادهبدین ترتیب ه ا 
 ،ناایهت م در میهورح، توانم هدح م شایسهتگی   هاهار دال مشهارکت، خهانواده    طلبهی ا و 

الی ک  در ای جها م هر  اسهت    اند. سئوم  ومونیک شده موزش م  گا ی ب  م ت  بدل شده 
اش هگونه  به     طلبی م افهول   ، غیرگفتمهانی  ک  با تصلب می ایی گفتما  ا و  این است

  ردازیم.  ال مییدح ب   اسخ این سئوبخشد. در بخ  ب گفتما  زنا  شکل میخرده
 

 گرای رادیکالگفتمان اصولزنان در  .5
شمسهی، گفتمها     80  ةامل د ه   طلبهی م افهول    در نیمهة     ا هو  با تصلب می ایی گفتما

کار رادیکال با گرای  ب  دال اسومیت توانست در  الهب یهک گفتمها   ومونیهک     میافظ 
تخوش ح دیگهر در درم  ایهن گفتمها  دسه     ها   اگفتمه اور یابد. ناگفت   یداست ک  خردهظ

 هاح جدیهد از م ته  به      در جدال بها دال  ،گفتما  ککو م موه ت ییر شدند م ب  تیبیر نظریة
  عقب نشست د.  گونگی گفتما ع صر بدل شده  م ب  فضاح 

نهام مرکهه مشهارکت زنها  را به  مرکهه امهور زنها  م          ،دملت نام در  غاز ب  کهار خهود  
د. متولیا  در امور زنا  وش ه میسوب نمییک تمای  رفاً ،این ت ییر ع وا خانواده ت ییر داد. 

 .مثهال رک  ع هوا   ب ) خواندند «م توسی ارتقا »در این دملت این ت ییر را بار ا م بار ا نوعی 
 ةحهذه کلمه  . (89  بها  12مهورخ    فتهاب زاده با تاریخچة مرکه م نیه مصاحبة مریم مجتاد

که   شهود. ه ها    شهمرده نمهی  یهک ت ییهر     هرفاً ده اخهانو  ةمشارکت م جایگهی ی    با کلم
 هاح دلبخهوا ی بهراح نامیهد  ما ییهت       برهسب ، رفاً ، اگوید نام می (12:1990)1کامرم 

کهرد   نچه   هرار    ح ثابهت ا اح گفتما  اسهت بهر  یکی از شیوه گذارحنام ،نیست د، برعکس
مرکهه  تسهمی   مج در تبیین مشامر رئیس جماور ما ییت ارائ  م  ذیرفت  شود.  ع وا  ب است 

ن تهری ب  موضور خهانواده را یکهی از ماهم    بخشیریهح م املویتبرنام  ،امور زنا  م خانواده
تلفیق » میترم جماور تیت م  ق  ریاست ةنظری م گفت:   اح این نااد اعوم کردم موریت

                                                           
1 Cameron 

در ت ییر ع وا  مرکه مشارکت زنا  ب  مرکهه امهور زنها  م خهانواده      ،از ابتدا ،«ز  م خانواده
در ت ییهر ما یهت م رمیکرد هاح     ،بلکه  تیهولی ب یهادح    ،جلی یافت. این یک ت ییر نام نبودت

، با این ت ییر نهام . خصو  مسائل زنا  م خانواده را ب  دنبال داشتگذارح دملت درسیاست
اده ب  حاشهی  رانهده شهده م دال خهانو     ،طلبیگاه ا لی گفتما  ا و ک   یداست گرهه ا 

دال میهورح م   ع هوا   به   ،م ت  موجود بود ع وا  ب طلبی ب دح ا و میورح ک  در مفصل
تیریف گفتما  حاضر از  ،جا م ر  استاما  نچ  در اینشود.  گاه اساسی جایگهین میگره

  این دال است.  
جماور م س  مهدیر مرکهه امهور زنها  م     یسئمتن مقال ،  یام م سخ رانی ر 840بازخوانی 

تهرین  میهورح  ع هوا   به  رح در ایهن گفتمها    میهو که  دال خهانواده  ، نشا  می د د خانواده
گفتگهوح   – 25/3/89) نهواد  که  احمهدح  ب هدح مارد شهده اسهت. ه ها     گهاه در مفصهل   گره

ر مقایس  با دیگرا  باتر  ستیم زیرا زنا  ایرانی باتهر  سهت د م نقه     د» گوید: تلوزیونی( می
زاده . مهریم مجتاهد  «انهد را حفهظ کهرده  مهدیریت خهانواده   خود از جمل  مادرح، ماربهانی م  

 ،8/1/89 رسهالت در تبیهین رمیکرد هاح مرکهه در گفتگهو بها       ،مرکه زنا  م خهانواده یس ئر
کیم ب یها  خهانواده اسهت که  مهورد      رمیکرد کلی مرکه امور زنا  م خانواده، تی»گوید:  می
 ، ها ر املویهت ست. اما از نظه مقام میظم ر برح م ریاست میترم جماورح بوده ا ةکید میو ت

اح مرکههه امههور زنهها   سههت د.  ههگههذارحتمههامی ا شههار زنهها  مخاطههب سیاسههت ،در نظههر مهها
م تقویهت نقه     حرکت در مسیر  هیانت  ،با توج  ب  ا دافی ک  بیا  نمودم ، اح ما املویت

مسهیر   ،حقیقهت اما در ...میوه تیالی جایگاه خانواده است  اح مختلف بممتاز زنا  در عر  
زنا  م خانواده در  الب تیکیم م تیالی نااد خانواده م  بق بر موازین حقهو ی   حوزةیت فیال

، در تبیهین خهط مشهی دملهت ناهم      مرکهه  مدیر دیگر این ،زاده ز ره طبیب. «م اخو ی است
ارتقهاح مرکهه    ةایهد »گوید:  می 10/11/86مورخ  خورشید دربارة زنا  در گفتگو با رمزنامة

ییر نگاه ج سهیتی  امور مشارکت زنا  ب  مرکه امور زنا  م خانواده در دملت نام، نمایانگر ت 
رمد م تیهولی اساسهی   مار مهی  اح کو  کشورح ب  شه ریهحمیور در برنام ب  نگاه خانواده

یابهد زیهرا   ز  در خهانواده شه نیت مهی    ،شود  در ایهن نگهاه  امور زنا  میسوب می ةدر حوز
کیههد بههر حضههور مثبههت ام در    در اسههوم م تعههومه بههر توجهه  بهه  حفههظ کرامههت انسههانی ز
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در ت ییر ع وا  مرکه مشارکت زنا  ب  مرکهه امهور زنها  م خهانواده      ،از ابتدا ،«ز  م خانواده
در ت ییهر ما یهت م رمیکرد هاح     ،بلکه  تیهولی ب یهادح    ،جلی یافت. این یک ت ییر نام نبودت

، با این ت ییر نهام . خصو  مسائل زنا  م خانواده را ب  دنبال داشتگذارح دملت درسیاست
اده ب  حاشهی  رانهده شهده م دال خهانو     ،طلبیگاه ا لی گفتما  ا و ک   یداست گرهه ا 

دال میهورح م   ع هوا   به   ،م ت  موجود بود ع وا  ب طلبی ب دح ا و میورح ک  در مفصل
تیریف گفتما  حاضر از  ،جا م ر  استاما  نچ  در اینشود.  گاه اساسی جایگهین میگره

  این دال است.  
جماور م س  مهدیر مرکهه امهور زنها  م     یسئمتن مقال ،  یام م سخ رانی ر 840بازخوانی 

تهرین  میهورح  ع هوا   به  رح در ایهن گفتمها    میهو که  دال خهانواده  ، نشا  می د د خانواده
گفتگهوح   – 25/3/89) نهواد  که  احمهدح  ب هدح مارد شهده اسهت. ه ها     گهاه در مفصهل   گره

ر مقایس  با دیگرا  باتر  ستیم زیرا زنا  ایرانی باتهر  سهت د م نقه     د» گوید: تلوزیونی( می
زاده . مهریم مجتاهد  «انهد را حفهظ کهرده  مهدیریت خهانواده   خود از جمل  مادرح، ماربهانی م  

 ،8/1/89 رسهالت در تبیهین رمیکرد هاح مرکهه در گفتگهو بها       ،مرکه زنا  م خهانواده یس ئر
کیم ب یها  خهانواده اسهت که  مهورد      رمیکرد کلی مرکه امور زنا  م خانواده، تی»گوید:  می
 ، ها ر املویهت ست. اما از نظه مقام میظم ر برح م ریاست میترم جماورح بوده ا ةکید میو ت

اح مرکههه امههور زنهها   سههت د.  ههگههذارحتمههامی ا شههار زنهها  مخاطههب سیاسههت ،در نظههر مهها
م تقویهت نقه     حرکت در مسیر  هیانت  ،با توج  ب  ا دافی ک  بیا  نمودم ، اح ما املویت

مسهیر   ،حقیقهت اما در ...میوه تیالی جایگاه خانواده است  اح مختلف بممتاز زنا  در عر  
زنا  م خانواده در  الب تیکیم م تیالی نااد خانواده م  بق بر موازین حقهو ی   حوزةیت فیال

، در تبیهین خهط مشهی دملهت ناهم      مرکهه  مدیر دیگر این ،زاده ز ره طبیب. «م اخو ی است
ارتقهاح مرکهه    ةایهد »گوید:  می 10/11/86مورخ  خورشید دربارة زنا  در گفتگو با رمزنامة

ییر نگاه ج سهیتی  امور مشارکت زنا  ب  مرکه امور زنا  م خانواده در دملت نام، نمایانگر ت 
رمد م تیهولی اساسهی   مار مهی  اح کو  کشورح ب  شه ریهحمیور در برنام ب  نگاه خانواده

یابهد زیهرا   ز  در خهانواده شه نیت مهی    ،شود  در ایهن نگهاه  امور زنا  میسوب می ةدر حوز
کیههد بههر حضههور مثبههت ام در    در اسههوم م تعههومه بههر توجهه  بهه  حفههظ کرامههت انسههانی ز
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اش  بر جایگاه میهورح ی م... ی، سیاسی، فر  گی، ا تصادح، علم اح مختلف اجتماع عر  
انسا  متیالی م عامل ا لی در بقاح سهومت م   ةد  دکانو  مار م عاطف  م  رمرش ع وا  ب 

 .«اخوق در خانواده تصریح شده است
تیمیهق بامر هاح    ، نچ   مواره مورد توج  متولیا  امور زنا  بهوده  ،در ک ار این دال     
ی یازد مین گرد مها که  در یه  بوده است. ه ها  گسترش فر  گ حجاب م عفاه م مذ بی 

ابتدا ضمن اشاره ب  ت ییهر سهاختار    ،خانم مجتادزاده ،انوادهسراسرح مشامرا  امور زنا  م خ
 ود:  ذیل بیا  نمرلیت مرکه را ب  شاملویت فیا 4 ،مرکه

 

 تقویت م تیکیم ب یا  خانواده . 1

 تیمیق بامر اح دی ی . 2

 م...مختلف ا تصادح، اجتماعی ، سیاسی  اح مساعدسازح حضور زنا  در عر  . 3

 بین المللی الگو از زنا  مسلما  در س ح ملی م ةارائ. 4
 

،  مهواره ثابهت مانهده    سهال گذشهت    6رغم ت ییر مدیرا  مرکه طی ب  ،شدهدم دال م ر 
مهورخ   جماهورح اسهومی  نیهه در گفتگهو بها خبرگههارح     دکتهر طبیهب زاده   که   ه ا  است
 م ب یها  خهانواده   اح مرکه امهور زنها  م خهانواده را در راسهتاح تیکهیم       موزش 28/7/86

 اح در دست ا هدام در ایهن راسهتا را    م طر تقویت م تیمیق بامر اح دی ی زنا  اعوم کرد 
 هاح  گهرمه خهانواده م مشهارکت   ربا حضور در کا ،زادهمریم مجتاد ،عومه بر اینبر شمرد. 
 هم  ا ،سهاح  مهوزش م  هرمرش کشهور    ؤدر بیسهت م  شهتمین اجهوس سراسهرح ر    مردمی 

هایهی م تربیهت زنها     افبصهیرت را  «خهانواده م مشهارکت مردمهی   »مصوبات ا لی کارگرمه 
کرد  فر  گ عفهاه  ناادی   ده  موزا  دختر طراز جماورح اسومی با فر  گی م دان 

ح بررسهی را کار ها   ،ه هین   هم  ،محتقویت ب یا  خانواده دانست  اسهت.     م ظورم حجاب ب
ترین سیاسهت را بهردح بهراح تیکهیم     زیرب ایی را حجاباجراح گسترش فر  گ عفاه م 

  دانست. ناتوح فر  گی  ةترین عملیات در جباکامل خانواده م ب  تبع   
در مسیر استیداد ذاتهی   ، مواره ،اجتماعیة مشارکت زنا  در عر  ،ر ک ار این دم دالد

یهس جماهور نیهه در    ئکه  ر ز  براح  رمرش نسل بیدح مورد حمایت ما ع شده است ه ها  

میرفهی کهرد م     هرمرش م خانهة  مهوزش  ا بهراح مزارت یهک ز  ر  ،انتخاب مزراح کابی   د م
 ،ک  هده اسهت. در مجمهور    موجهود تربیهت   ،ج س تربیتی است. ا وً ز  ،ج س ز »گفت: 

 ها بگوی هد    د. ممکن است بیضهی تواند باتر خدمت ک  دیدیم ک  خانم کشامرز در ای جا می
 ست.  م خهود ایشها  بایهد تهوش      این خأل ،  در گذشت  کمتر است. بل کارح ایشا ةتجرب

ضمن این که      مکارا  عهیهم در  موزش م  رمرش بیشترح ک د م  م ب ده م دملت م  م
، نقه   سها   . بهدین «د ا  ست  در  موزش م  رمرش بی  از نیمی از  موزش م  رمرش خانم

دکتهر  گهراح رادیکهال بهوده اسهت.     ا هول  مورد حمایت گفتما  مواره  ،زنا  ةانگر تربیت
نقه  م جایگهاه   » یرامهو    خبرگههارح جماهورح اسهومی   اکت ئوب  سدر  اسخ طبیب زاده 

ه که  در  الهب نقه     مسئولیت ز  در  بال خانواد» 86/ 28/7مورخ  «زنا  در  درت سیاسی
عاهده  برکه  انبیها م رسهل    دانهد   مهی مسهئولیتی  را  شهود  سهازح ام تیریهف مهی   تربیتی م انسا 

فضهائل اخو هی مثهل    ز  را املین مربی در  موزش اخوق،  ،در جایی دیگر ،مح. «اند داشت 
 داند.  . در خانواده می . دارح م.عاد، ایثار م گذشت، عفت، امانت بگویی، مفاح راست

گسهترش   میهورح،  هاح خهانواده  دال ،در ایهن گفتمها    ،د  هد   ا نشا  مهی ک  دادهه ا 
جها  ب هدح م از  ن  اح مفصهل ، م ت زنا  ةانگرتربیت نق بر  فر  گ حجاب م عفاه م تکی 
 اح میورح جهم دال ه  دال خانوادهاگرکار رادیکال است. گفتما  زنا  در دملت میافظ 

ا میهت   ک  دیدیم تیریهف م حهوزة  مشترک دم گفتما  سیاسی مورد بررسی است اما ه ا 
ایهن   ةترین عوامهل متمایهک  هد  داشت  م یکی از ب یادحدیگر تفامت اساسی با ح ،ن دم دالای

 شود.   دم گفتما  میسوب می
 

 گیرینتیجه .6
 کهار رادیکهال  طلب م میافظ با موضور زنا  در دم دملت ا و   اح مرتبطاز بررسی داده

م الیهات   بهر  بها تکیه    –نخسهت   ،اندشمسی ایرا  بوده 80ک  دم گفتما  سیاسی م ر  د ة 
 ر گفتما  مشخص شده م هگهونگی   اح دال ،م موه ککوگفتمانی  ب  نظریة ب ا  - یشین
گهاه مهورد بهازخوانی  هرار گرفهت. دیهدیم که  دم دال         ا به  م ته  م گهره   شد  این دالبدل

اند که    بوده کارطلب م میافظ ا و گفتما  ممیه دم ح جماوریت م اسومیت مج میور
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میرفهی کهرد م     هرمرش م خانهة  مهوزش  ا بهراح مزارت یهک ز  ر  ،انتخاب مزراح کابی   د م
 ،ک  هده اسهت. در مجمهور    موجهود تربیهت   ،ج س تربیتی است. ا وً ز  ،ج س ز »گفت: 

 ها بگوی هد    د. ممکن است بیضهی تواند باتر خدمت ک  دیدیم ک  خانم کشامرز در ای جا می
 ست.  م خهود ایشها  بایهد تهوش      این خأل ،  در گذشت  کمتر است. بل کارح ایشا ةتجرب

ضمن این که      مکارا  عهیهم در  موزش م  رمرش بیشترح ک د م  م ب ده م دملت م  م
، نقه   سها   . بهدین «د ا  ست  در  موزش م  رمرش بی  از نیمی از  موزش م  رمرش خانم

دکتهر  گهراح رادیکهال بهوده اسهت.     ا هول  مورد حمایت گفتما  مواره  ،زنا  ةانگر تربیت
نقه  م جایگهاه   » یرامهو    خبرگههارح جماهورح اسهومی   اکت ئوب  سدر  اسخ طبیب زاده 

ه که  در  الهب نقه     مسئولیت ز  در  بال خانواد» 86/ 28/7مورخ  «زنا  در  درت سیاسی
عاهده  برکه  انبیها م رسهل    دانهد   مهی مسهئولیتی  را  شهود  سهازح ام تیریهف مهی   تربیتی م انسا 

فضهائل اخو هی مثهل    ز  را املین مربی در  موزش اخوق،  ،در جایی دیگر ،مح. «اند داشت 
 داند.  . در خانواده می . دارح م.عاد، ایثار م گذشت، عفت، امانت بگویی، مفاح راست

گسهترش   میهورح،  هاح خهانواده  دال ،در ایهن گفتمها    ،د  هد   ا نشا  مهی ک  دادهه ا 
جها  ب هدح م از  ن  اح مفصهل ، م ت زنا  ةانگرتربیت نق بر  فر  گ حجاب م عفاه م تکی 
 اح میورح جهم دال ه  دال خانوادهاگرکار رادیکال است. گفتما  زنا  در دملت میافظ 

ا میهت   ک  دیدیم تیریهف م حهوزة  مشترک دم گفتما  سیاسی مورد بررسی است اما ه ا 
ایهن   ةترین عوامهل متمایهک  هد  داشت  م یکی از ب یادحدیگر تفامت اساسی با ح ،ن دم دالای

 شود.   دم گفتما  میسوب می
 

 گیرینتیجه .6
 کهار رادیکهال  طلب م میافظ با موضور زنا  در دم دملت ا و   اح مرتبطاز بررسی داده

م الیهات   بهر  بها تکیه    –نخسهت   ،اندشمسی ایرا  بوده 80ک  دم گفتما  سیاسی م ر  د ة 
 ر گفتما  مشخص شده م هگهونگی   اح دال ،م موه ککوگفتمانی  ب  نظریة ب ا  - یشین
گهاه مهورد بهازخوانی  هرار گرفهت. دیهدیم که  دم دال         ا به  م ته  م گهره   شد  این دالبدل

اند که    بوده کارطلب م میافظ ا و گفتما  ممیه دم ح جماوریت م اسومیت مج میور
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 ةدر عر ه  «گرایهی م سه ت  گرایهی تجهدد »ک  بی  شهد ریشه  در دم عامهل متخا هم     ه ا 
  اح  ر گفتما  برشمرده شد م دیهدیم که    اح م ت دال ،سیاسی اجتماعی ایرا  دارد. سپس

 طلبی، توسیة سیاسهی،  زادح،  هانو ، جامیهة   ا و  گانةش  اح طلب دالا و گفتما  
که  بیهد از   ب دح  ومونیک خود دارد م ایهن در حهالی بهود    را در مفصل مدنی م ا وحات

ا د گفتمهانی اسهت که  بها گهرای       شه  ،80 ةد ه  ة سهمت عمهد   ، تصلب می ایی این گفتما
شرفت، تیالی مهادح م می هوح   گسترح، مارمرزح،  یعدالت انةگ اح هااردال ،گرایی س ت

 ب دح گفتمانی خود را  ومونیک کرده است.  ، مفصلرسانیم خدمت
،  هس از بررسهی  هد ا مهتن     گفتما  زنا  در این دم گفتما  سیاسهی خصو  خردهدر
طلهب در راسهتاح گهرای     ا هو   یهابیم که  دملهت    در مهی  ،زمهانی  ةمانده از ایهن بر ه  با ی

د هد که     اح را ارائ  مهی ب دحمفصلداد  دال مشارکت زنا  م میور  رارگرایی خود تجدد
عر ه   هاح سیاسهی، اجتمهاعی م      ةزنها  در  مه   ةجانبه  مشهارکت  مه    ،  گاه ا هلی  گره

بهی حهد م مهرز دانسهت  نشهده م       ،گهاه  هیچ  ،این مشارکت ،فر  گی بوده است. با این مجود
 مواره دال مشارکت در ارتبهاط   ،د  د  ا نشا  میک  دادهبرابرنااد اشت ال نبوده است. ه ا 

ب هدح  لمهداد   رح ایهن مفصهل  میهو توا     را خانواده ت گات گ با دال دیگرح است ک  می
از برتهرح دال مشهارکت بهر     حهاکی  نیهه   ،لیهاظ کمهی  ب  ، اداده  ه ا م ،با این حال کرد.

 میورح است.خانواده
ب هدح  مکهرر دیگهر در ایهن مفصهل     ها از دم دال  ، سهایر داده که  بگهذریم  از این دم دال 

راسهتاح تییهین جاهت    در  ، ها نگا ی به  داده توانم دح م  موزش م  گا ی.  حکایت دارند:
 م  دال بهر افههای  مشهارکت زنها  در جامیه        ، ا م استفاده از توانم دح زنا این  موزش

 است.  
 هاح میهورح   لکه  انتظهار مهی رمد دا   کهار، ه ها   گفتمها  میافظه    از سوح دیگهر، در 

طلبها   ب هدح ا هو   مفصهل  میورح درا   یشین است. اگره  دال خانوادهمتفامت از گفتم
گاه ا لی ایهن گفتمها   هرار    موضع گرهما این دال با تیریفی متفامت در موجود بوده است ا

یهد ایهن   ، خهود م  خانوادهت ییر نام مرکه امور مشارکت زنا  ب  مرکه امور زنا  م می گیرد. 
مکمهل مشهارکت زنها      ،میهورح ، خهانواده طلبا ، در گفتما  ا و ه اگر موضور است.

 گونگی گفتما دال مشارکت تا مرز فضاح  ،کارب دح دملت میافظ شد، در مفصل تلقی می
شهود.   سازح شرایط     لمهداد مهی  مشارکت زنا  م وط ب   ماده شود م  رفاً س رانده می

 ةانه گرحجاب م عفاه م نقه  تربیهت  ب دح ک  عبارت د از فر  گ  اح این مفصلسایر دال
 زنا  در ارتباط مستقیم با این تیریف از خانواده میورح است.

ب  بافت کومهی   رمد  رفاً ک  انتظار میه ا   ا  ا اح این گفتمشایا  ذکر است ک  دال
 کشور،  مهواره گفتار ها را به  عر هة     بازم اح اجرایی ع وا  ب  ، اشود. دملت م یصر نمی

ر ز  در یدمه  300جمله  تربیهت   کتی زنها  از شهار  هاح م ک  د. اجراح طر  عمل نهدیک می
ا و   وانین مربوط ب  سن ازدما ، تییین مصهادیق عسهر   دملت ا وحات، تصویب لوایح 

از جمله    ل و مم وعیت اعهام دانشجویا  دختر ب  خار  از کشورم  م حر  م حضانت فرزند
 ةکییه  ةارائ ،دیگر یابد. از سوح شده می ی می اح تیریفا داماتی است ک  در راستاح دال

کهرد    اح دی ی  به  زنها (، کییهة کهم     وزشحمایت از خانواده، اجراح طر  رحمت )  م
ایهن دملهت به  ز      میوةنیه  م  حاکی از نگاه  ،کارح زنا  شاغل در ادارات دملتیساعات 

 در ب ن خانواده است.  
گرایهی م  ب  تجهدد گرای  این دم گفتما   ا بار دیگر بر بررسی دال ک  اینکوتاه سخن 

 ،80 ةد ه  زم  غها  70 ةدر اماخهر د ه   ،دملت ا هوحات  ،ه گرایی حکایت دارد. اگرس ت
انه  م خهانواده   زد  ب  نق  مهادرح م  مسهرح میهدمد به  خ     بدم  ضرب  را کوشید زنا  می

 «سهمی مالهک  » هاح مربهوط را   کار املویت این مشهارکت م  مهوزش  نک د، دملت میافظ 
ده  لمهداد کهرده م بها    بهراح خهانوا  ( 18/8/88، رسهالت زاده، گفتگو با رمزنامه   دکتر طبیب)

 گفتمانی  رار داد.   مشارکت اجتماعی زنا  را در حاشیة ،گاه خانوادهتکیابر گره
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 گونگی گفتما دال مشارکت تا مرز فضاح  ،کارب دح دملت میافظ شد، در مفصل تلقی می
شهود.   سازح شرایط     لمهداد مهی  مشارکت زنا  م وط ب   ماده شود م  رفاً س رانده می

 ةانه گرحجاب م عفاه م نقه  تربیهت  ب دح ک  عبارت د از فر  گ  اح این مفصلسایر دال
 زنا  در ارتباط مستقیم با این تیریف از خانواده میورح است.

ب  بافت کومهی   رمد  رفاً ک  انتظار میه ا   ا  ا اح این گفتمشایا  ذکر است ک  دال
 کشور،  مهواره گفتار ها را به  عر هة     بازم اح اجرایی ع وا  ب  ، اشود. دملت م یصر نمی

ر ز  در یدمه  300جمله  تربیهت   کتی زنها  از شهار  هاح م ک  د. اجراح طر  عمل نهدیک می
ا و   وانین مربوط ب  سن ازدما ، تییین مصهادیق عسهر   دملت ا وحات، تصویب لوایح 

از جمله    ل و مم وعیت اعهام دانشجویا  دختر ب  خار  از کشورم  م حر  م حضانت فرزند
 ةکییه  ةارائ ،دیگر یابد. از سوح شده می ی می اح تیریفا داماتی است ک  در راستاح دال

کهرد    اح دی ی  به  زنها (، کییهة کهم     وزشحمایت از خانواده، اجراح طر  رحمت )  م
ایهن دملهت به  ز      میوةنیه  م  حاکی از نگاه  ،کارح زنا  شاغل در ادارات دملتیساعات 

 در ب ن خانواده است.  
گرایهی م  ب  تجهدد گرای  این دم گفتما   ا بار دیگر بر بررسی دال ک  اینکوتاه سخن 

 ،80 ةد ه  زم  غها  70 ةدر اماخهر د ه   ،دملت ا هوحات  ،ه گرایی حکایت دارد. اگرس ت
انه  م خهانواده   زد  ب  نق  مهادرح م  مسهرح میهدمد به  خ     بدم  ضرب  را کوشید زنا  می

 «سهمی مالهک  » هاح مربهوط را   کار املویت این مشهارکت م  مهوزش  نک د، دملت میافظ 
ده  لمهداد کهرده م بها    بهراح خهانوا  ( 18/8/88، رسهالت زاده، گفتگو با رمزنامه   دکتر طبیب)

 گفتمانی  رار داد.   مشارکت اجتماعی زنا  را در حاشیة ،گاه خانوادهتکیابر گره
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