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هویت زنانه در گفتمان پهلوی دوم
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چکیده

گفتمان بهحاشیهراندهشده ،برجسته میشود؟ این پرسشیی
چگونه یک ایده شکل میگیرد و چگونه یک
ِ
است که گفتمانشناسان در حوزههای مختلف ،همواره در تالش برای پاسی گویی بیه نن هسیتند .ایین
پاس گویی همواره نیاز به ُپر کردن خألهای بایگانی گفتمانشناسیی دارد تیا پهوهشیگرانی کیه صدید تیلییل
دارند ،بتوانند با ارجاع همزمانی یا درزمانی ،سییر تویوراگ گفتمیانی در حوزههیای مختلیف را ییی بهصیورگ
بیناذهنی ییی درک و تیلیل کنند .پهوهش حاضر در این راستا و همچنیین بیرای درک هوییت زنانیه در گفتمیان
پهلوی دوم انجام شده است .همچنین این پهوهش ،در فهم چگیونگی نیعاع گفتمیانی در دوره پهلیوی
دوم ،و اینکه نعاعهای کنونی جامعه ایران بر سیر ههمیونی معنیایی در حیوزه زنیان ،تیا چیه حید دارای
اشتراکها و افتراق های معنایی و ارتباط با گفتمان پهلیوی دوم و وابسیتگانش هسیتند ،بیه پهوهشیگران
گفتمانشناسی کمک میکند .بر ایین اسیا  ،مهمتیرین سیخنرانیهای میمدرضاشیاه دربیاره زنیان،
بههمراه مجله زن روز یی بهعنوان نشریه نعدیک به گفتمان رسمی حکومت پهلوی در حیوزه زنیان ییی بیا کمیک
روش تیلیل گفتمان به روش الکال و موف ،بررسی شدند .ازجمله نتایج بهدستنمده در این پهوهش،
درک دال مرکعی «امروزی بودن» برای گفتمان پهلوی دوم است که در جاذبهای نعدییک بیا «اجتمیاعی
بودن» صرار میگیرد .این گفتمان ،تأکید زیادی بر زیبایی و جذابیت دارد ،و حجیا و بیهویهه چیادر را
بهسبب ضدیت با اپیستمههایی مانند منوقی و عقالنی بودن و همچنین همراهی نن با واپسگراییی ،بیه
حاشیه میراند .همچنین گفتمان پهلوی دوم ،گفتمیان مارکسیسیتی و هویتهیای میذهبی را بهشیدگ
غیریتسازی می کنید ،امیا اگیر بخیواهیم دربیاره وجیه غلبیه نن صییبت کنییم ،اغلیب درگیریهیای
گفتمانیای که مجله زن روز و سخنرانیهای میمدرضا پهلوی پرچمیدار نن اسیت ،بیه دیگریسیازی
مذهب و هویتهای مذهبی ،و واسازی پیوند اجعای نن با هویت زنان مربوط میشود.
کلیدواژهها:هویت زنانه ،پهلوی دوم ،زن روز ،تیلیل گفتمان ،الکال و موف.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .دانشیار علوم ارتباطاگ اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .کارشنا ارشد علوم ارتباطاگ اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)

مقدمه

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

001

دوره دهم
شماره 1
بهار 1931

یکی از مهمترین مسائل مربیوط بیه حیوزه تیلییل گفتمیان ،پیر کیردن خألهیای گفتمانشناسیی در
موالعاگ پهوهشی است .هر پهوهشگر تیلیل گفتمانی باید درکی از هویتهای گفتمیانی مختلیف،
بهویهه گفتمانهای پیشینی (تاریخی) که تبدیل به نظم گفتمیانی و معرفیت بنییادین (اپیسیتمه) بیرای
گفتمانهای کنونی شدهاند و یا گفتمانهای رؤیتناپذیر که برحسب نیعاع گفتمیانی بهحاشییه رانیده
تبارشناسیی گفتمیانی در
شدهاند ،داشته باشد .در وضعیت گرد هم نمدن چنین دادههیایی ،بیه نیوعی
ِ
حوزههای مختلف دست مییابیم و این گفتمانشناسی با توجه به موصعیت زمانییجغرافیایی موردنظر
ییکه در گفتیمانشناسی جامعه ایران ،گفتمانهای همین موصعیت جغرافیایی درنظر گرفتیه میشیود ییی
پهوهشی مختلف کاربرد خواهد داشت .الزم به یادنوری است که بیتردیید تییوالگ
برای موالعاگ
ِ
گفتمانی ایران اثرگذار است.
معنایی خارج از مرزهای کشور ایران نیع بر گفتمانهای موجود در میدان
ِ
ِ
گفتمانی موصعییت زمانی یجغرافیایی و تیاری
بافت
به
که
انی
ر
ای
گفتمان
تیلیل
پهوهشگر
حال،
بااین
ِ
خود دسترسی دارد ،بهترین فرد برای درک هویت گفتمانی و گفتمانهای کشور خودش است ،زیرا بیه
درک بافت معانی در این گفتمانها مسلط است و میدانید کیه کیدام نشیانه ،چیه معناهیایی را دربیر
دارد.پر کردن خأل گفتمانشناسی ،تنهیا بیا موالعیاگ پهوهشیی دربیاره گفتمانهیای پیشیینی انجیام
میشود .پهوهشگر تیلیل گفتمان باید درکی از چنین گفتمانهایی داشته باشد تیا بتوانید بیا شیناخت
گفتمانی جامعیه خیود ،ریشیههای گفتمانهیای کنیونی را درک کنید و برحسیب ارجاعیاگ
تووراگ
ِ
گفتمانی ،ارتباطی میان گفتمانهای پیشساخته و گفتمانهای کنیونی جامعیه برصیرار کنیدا بنیابراین،
مقاله حاضر در راستای عمل به این رسالت در حوزه پهوهش گفتمانشناسی ،صدد دارد هویت زنانیه
در گفتمییان پهلییوی دوم را بررسییی کییرده و بفهمیید  .اییین فهییم ،عالوهبییر کمییک بییه ایجییاد بایگییانی
گفتمانشناسی ،به درک زمینه گفتمانی حال حاضر زنان ییی و تبارشناسیی برسیاخت هوییت گفتمیانی
ننها از دوران پهلوی دوم تا زمان حال ییی کمک میکند.ازجمله فواید دیگر این پهوهش ،فهیم نعاعهیا و
درگیریهای گفتمانی در دوره پهلوی است .عالوهبر این ،درک مفدیلبندی گفتمیانیای کیه پهلیوی دوم
یونی گفتمییان خییودی و
صدید برسییاخت نن را بیرای زنییان داشیته اسییت ،و فهییم چگییونگی ت بییت ههمی ِ
غیریتسازی گفتمانهای متخاصم توسط وی یی از طریق سخنرانیهای مستقیم و همچنین غیرمسیتقیم،
با واسوه مجله زن روز یی ازجمله اهداف این پهوهش است.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

معیانی
 .منظور ،گفتمانهای تاریخیای است که در موصعیت زمانییجغرافیایی پدیده موردتیلیل پهوهشها ،بیهعنوان ریشیه و
ِ
نهانی نن گفتمانها بهشمار مینیند.
ِ
 .نظم گفتمانی «هویت زنانه» یکی از مهمترین و مناصشهانگیعترین حوزههایی است که گفتمانهای مختلف برای معنیادهی بیه
نن تالش میکنند.

 .1پیشینه پژوهش

نظرزاده و افخمی ( )3131در پهوهشی بیا اسیتفاده از نظرییه گفتمیان الکیال و میوف کوشییدهاند
جایگاه زنان در دو گفتمان سیاسی متمایع دهه  3131را بررسی کنند .ننان با بررسی متون ،بیه ایین
نتیجه دست یافتهاند که گفتمان اصالحطلب با گرایش به تجددگرایی ،دال میوری مشیارکت زنیان
را در مفدییلبندی خییود دارد ،و در سییوی مقابییل نن ،کییه ب یه سیینتگرایی گ یرایش دارد ،گرهگییاه
ِ
میوری ِصرف ،در مرکع صرار گرفته است.
خانواده
ِ
صوام و اسدی ( )3131با اسیتفاده از تیلییل گفتمیان الکیال و میوف ،جیدال بیین دو گفتمیان
افییایی اییران بررسیی کردهانید .ایین
«سنت» و «تجدد» را در زمینه مسیئله زنیان و در بافیت جغر
ِ
پهوهشگران «گفتمان نوگرایی دینی» را بهعنوان بدیل گفتمانیای که از دل تقابیل و رصابیت بیین دو
گفتمان سنت و تجدد در ایران متولد شده است ،بازشناسایی کرده و به بررسی مسئله «هویت زن»
از نگاه گفتمان نوگرایی دینی پرداختهاند.
دویتع ( )0131در پهوهش خود به موالعه درباره اهمیت رسانههای عمومی در زندگی روزمره
دختران پرداخته است .این پهوهش به روش کیفی و برمبنای هشتماه موالعه مردمنگارانیه میییط
در دو مدرسه با حضور گروهی از دانشنموزان  33تا 30ساله در کشیور هلنید انجیام شیده اسیت.
پرسشهای اصلی این پهوهش عبارتنید از اینکیه« :چگونیه دختیران در کیال از رسیانه اسیتفاده
میکنند؟» و «رسانه چه اهمیتی در زندگی روزانه ننها دارد؟» .عالوهبر این ،پیهوهش یادشیده بیه
بررسی نقش رسانه در امور هویتبخش نیع پرداخته است.
مجرد بدون فرزند که در استرالیا زندگی
هویتی زنان
ادی ( )0132به تیلیل گفتمانی ساختار
ِ
ِ
میکنند ،پرداخته است .براسا نتایج پیهوهش وی ،سیاختار هوییت ییک فیرد بعرگسیال بیهطور
معمول ،پیرامون هنجارهای «همکیاری» و «والیدین بیودن» سیاخته میشیود ،و زن مجیردی کیه
فرزندی ندارد ،در خارج از این هنجار صرار میگیرد .با انجام ایین پیهوهش در میورد زنیان مجیرد،
مشخص شد که وضعیت رابوه ،عامل کلیدیای در ساختار هویت این زنان است .ادی ،دریافیت
که شرکتکنندگان به دو گفتمان رصابتی برای ساخت هویتشیان توجیه داشیتهاند .3 :گفتمیان رابویه
عالصه به جنس مخالف و زندگی خانوادگیا  .0گفتمان زنان مجرد مستقل.
بوش ( )0132هویت زنانه و تأثیر نن در ورزش موجسیواری را موالعیه کیرده اسیت .وی بیا
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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استفاده از نظریه «ارتباطاگ هویت » ،این مولب را بررسی میکند که چگونیه زنیان موجسیوار در
یک جامعه ورزشی یی که بهطور سنتی ،مردانه است یی پیشرفت میکنند ،نشیان داده میشیوند ،و بیر
سر هویتشان در این ورزش ،مذاکره میکنند .یافتهها حاکی از این است که زنان موجسوار ،سیبک
مکمل و اجتماعیتری را به صف موجسواران نوردهاند .در این مقاله ،این مسئله که «زنان ،چگونیه
فضاهایی را برای بهنمایش گذاشتن هویتهای جنسیتی خود ایجاد میکنند؟» و «چگونه از طریق
سوار دیگر ،هویتشان را تقو یت میکنند؟» بررسی شده است.
رابوه با َزنان موج ِ
نیک لندر و دیگیران ( )0132در موالعیهای بیا اسیتفاده از روش تیلییل گفتمیان ،بازنمیایی
نشکارسیازی
جمعی دیجیتال شیلی را بررسی کردهاند .ننهیا بیهدنبال
جنسیت زنانه در رسانههای
ِ
ِ
راهبردهای گفتمانی این رسانهها ،در بازنمایی ارتباط میان جنسیت زنانه و اشخاص مرتبط با ننهیا
بودهاند .این پهوهشگر ِان ،ضمن تجعیهوتیلیل حالتهای بازنمایی جنسیت زنانه ،بررسی کردهاند
ِ
پیذیری
اطاعت
شیکلی
چیه
بیه
و
دهند،
می
ار
ر
ص
خوا
که رسانههای جمعی ،چگونه زنان را مورد
ِ
جنسیت زنانه را ،در موصعیتهای خاصی ،بهنمایش میگذارند.
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 .2چارچوب مفهومی و نظری

تیلیل گفتمان از منظر فلسفه سیاسییاجتماعی در نثار میشل فوکو به اوج خود رسید .او گفتمان را
در معناها و تعریفهای گوناگونی بهکار برده است (سلوانی .)02-23 ،3133 ،فوکو در بخشی از
کتا دیرینهشناسی دانش ،گفتمان را اینگونه تعریف میکنید«:مین بیهجای فروکاسیتن گامبیهگام
معنای کامل واژه گفتمان ،درواصع به معنای نن افیعودهاما گیاهی نن را حیویه کلیی همیه گیعارههیا
(گعاره= حکم /اپیستمه) صلمداد کردهام ،گاهی بهعنوان مجموعه صابلتمایعی از گیعارههیا ،و زمیانی
نیع بهم ابه رویه ضابوهمندی که شماری از گعارهها را توضیح میدهد» (فوکو .)31 ،3390 ،
ارنستو الکال و شانتال موف نیع در حوزه فلسفه سیاسی ،مفهوم گفتمان فوکیو را بیا دییدگاههای
دیگر اندیشمندان درنمیختند و نظریه گفتمان خود را شکل دادند (سلوانی .)02 ،3133 ،از دیدگاه
الکال و موف ،گفتمانها تدور ما از حقیقت و جهان را شکل میدهند و تغییر در گفتمانها ،تغییر
در جهان اجتماعی را بههمراه خواهد داشت .ننها بر این نظرند کیه هیر گفتمیانی ،بخشهیایی از
حوزه اجتماعی را در سیوره خود گرفته و با دراختیار گرفتن ذهن سوژهها ،بیه گفتارهیا و رفتارهیای

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

فردی و اجتماعی ننها شکل میدهد (صادصی فسایی .)32 ،3133 ،عالوهبر این ،ننهیا معتقدنید،
مفهوم گفتمان به منعله کلیتی معنادار است که موجب استعالی تمیایع موجیود مییان امیر زبیانی و
فرازبانی میشود (مکدانل.)11 ،3131 ،
در صالب یک روایت کلی از نظریه گفتمان الکال و موف میتوان گفیت ،گفتمیان صدید دارد از
طریق بست ،عندرها (دالهای شناور در میدان گفتمان) را به ابعاد (دالهای دارای ت بییت معنیای
مشخص در داخل گفتمان) تبدیل کندو بهاینترتیب ،از ابهام نن کاسته و این رابوۀ برصرارشده مییان
دال و مدلول را ههمونیک کند ،اما موفقیت در ایین کیار ،هی گیاه کامیل نیسیت ،چیون معناهیای
ممکنی که گفتمان به میدان گفتمان طرد میکنید ،همیواره ثابیت بیودن معنیا را تهدیید میکننید و
گفتمانهییای دیگییر (گفتمانهییای متخاصییم) نیییع از طریییق غیریتسییازی ،بییهدنبال واسییازی و
ساختارشکنی گفتمان ت بیتشده هستند .درنتیجه ،تمیام ابعیاد ،بیهطور بیالقوه ،چنیدمعنایی بیاصی
امونی داخل در گفتمان ،همواره ،بهطور بیالقوه ،عندیر هسیتند
میمانند ،یعنی ابعاد یا دالهای پیر ِ
(یورگنسن.)21-23 ،3133 ،اگر بخواهیم گذری بیه هوییت و رهیافتهیای مختلیف موجیود در
مورد نن داشته باشیم ،میتوانیم تمام تالشهایی که برای مفهومسازی و نظریهپردازی هویت انجیام
شده است را در صالب سه رویکرد نظیری ارائیه دهییم .3 :رویکیرد سینت ا  .0رویکیرد میدرنا .1
رویکرد پسامدرن (دوران .)323 ،3133 ،پهوهش حاضر براسا «رهیافت گفتمانی» که در صالب
رویکرد پسامدرن صابلدستهبندی است ،انجام شده است.
در چییارچو رهیافییت گفتمییانی ،هو یییت در گردونییهای تنیدهشییده از «اسییتمرارها» و «عییدم
استمرارها»« ،سنتها» و «بدعتها»« ،تکرارها» و «انقواعها» و در رابوهای برتافتیه از مناسیباگ
«درزمانی» و «همزمانی»« ،جانشینی» و «همنشینی»« ،سازواره» و «عدم سازواره»« ،عقالیی» و
«غیرعقالیی» شکل میگیرد .معنایابی یا هویتیابی ،میدول موصعیت ،منعلت ،و جایگیاه سیوژه
است .معناساز بودن هویت ،بر ساختگی بودن نن داللت میکند .معنیا ،خاصییت ذاتیی واژههیا و
اشیاء نیست ،بلکه همیشه نتیجه توافق یا عدم توافق استا بنیابراین« ،معنیا» از میاهیتی صیراردادی
برخوردار است و هویت خود را در بستر گفتمانها بهدست مینورد .معنا و هوییت حاصیل رابویه
بین «دال» و «مدلول» است ،ولی هی رابوه ذاتی و ازپیشارزانیشدهای بین این دو وجود نیدارد .
در یک کالم ،هویتها در بستر گفتمانهای روان ،متغیر ،متیول ،و غیرشفافی شکل میگیرند کیه
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .البته از نظر نگارندگان پهوهش ،صراردادی بودن معنا همواره صادق نیست ،بلکه روابط انیداری و واصعی میان نشانه معناهیا ،و همچنیین
معانی اصیل نیع وجود دارد ،که اینگونه معانی عموما به حوزه معرفتشناسی اسالمی مربوط میشوند .گرچه درپهوهش حاضر نییع ماننید
علمی دیگر در حوزه گفتمانشناسی ،فارغ از چنین برداشت معرفتشناسانهای ،با دادهها برخورد شده است.
پهوهشهای ِ
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صیدصی»
تاروپود هریک بر «عناصر»« ،دصایق»« ،نقاط متعالی»« ،روابط صیدرگ» ،و «نظامهیای
ِ
متفاوتی استوار است (تاجیک.)310-311 ،3130 ،
در پهوهش حاضر ،تمرکع موالعه بر هویت زنانه است .در حوزه این هوییت ،بهسیبب تییوالگ
جهییان مییدرن ،تغیی یراگ جییدیای ایجییاد شییده اسییت .در کنییار دگرگونیهییا و تیییوالگ فرهنگییی،
دگرگونیهییای اصتدییادی و مشییارکت زنییان در کارهییای درنمییدزا و افیعایش فرصییتهای تیدیییلی و
نموزشی همراه با نن ،موجب فراوانی اجتماعها ،گروهها ،روابط اجتمیاعی ،و وابسیتگیهای گروهیی
زنان شده و درنتیجه فراوانی و افعونی منابع هویتسازی زنان را در پی داشته است .ایین فراینید ،تیأثیر
عمیقی بر نهادهای جامعه و همچنین بر نگاهی زنان گذاشته و سیبب کیاهش مولوبییت الگیوی زن
سنتی در خانواده پدرساالر ،بهویهه در میان زنان تیدیلکرده و شیاغل میشیود .در دهیههای اخییر،
ساختار سنتی خانواده که عمدتا مبتنیبر تفاوگهای جنسیتی است ،در اثر فرایندهای جداییناپیذیر و
بههمپیوسته کار و نگاهی زنان ،زیر سؤال رفته است .تیدیالگ عالی و اشتغال زنان ،ازیکسیو ،باعی
کسب ارزشها و نگرشها و برداشتهای جدید و از سوی دیگیر ،سیبب دشیواری در هماهنید کیردن
نقشهای سنتی با نقشهای جدید میشود و به تعارض هویت اجتماعی زنان ییی بهویهه در بخشهایی
از جامعه که بیشتر در معرض این تغییراگ نهادی و فرهنگی صرار گرفتهاند ییی میانجامید .هویتییابی
که پیش از این تییوالگ و در جامعیه سینتی ،عمیدتا منفعالنیه و مبتنیبیر عوامیل انتسیابی ،بیهویهه
جنسیت ،بود و توسط سنت و نهادهای اجتماعی ،دینی ،و سیاسیای شکل میگرفیت کیه نظامهیای
معنیایی مشخدیی را تولیید میکردنید ،بیا تأثیرپیذیری از عرضیه انبیوه منیابع اجتمیاعی و فرهنگیی
هویتنفرین ،وسعت یافتن روابط اجتماعی ،و وابستگیهای گروهی و نزادی و استقالل نسیبی ننهیا
در خانواده ،صورتی فعاالنه و غالبا نگاهانیه و تیأملی (بازاندیشیانه) بیه خیود میگییرد (سیاروخانی و
سینتی
رفعتجاه .)93-90 ،3131 ،با توجه به این رویکرد جدید فعاالنه و بدون درنظر گرفتن منیابع
ِ
هویتساز که بهحاشییه رفتهانید ،زنیان بیهدنبال کسیب هویتهیای جدیید هسیتند و در ایین مییان،
گفتمانهای مختلف ،سعی در سوژه کردن ننها برای گفتمان خود دارند.
 .3روش پژوهش

پهوهشهایی که روشهای کیفی و بهویهه روش تیلیل گفتمان را بهکار میگیرنید ،از رهیافتهیای
متنوعی اسیتفاده میکننید .ایین رهیافتهیا عمیدتا تلفیقیی از نظرییهها و روشهیای گونیاگون در
رویکردهای نظری یی گاهی یی متفاوگ هستند .این نکته اهمیت فراوانی دارد که هی توافیق پیشیینیای در
مورد پذیرفتن چنین ترکیبی وجود ندارد و پهوهشگر ،مسئول تشریح و اثباگ تناسب بین موصعیتها

و اهداف است (لیندالف  .)3333 ،درواصع ،پهوهشگران بهطور فعایندهای و در سووح مختلفی از
انسجام و موفقیت ،سنتهای فکری را با هم ترکیب میکنند که برخی از ننها منوقیتر و موفیقتر
از سایرین هستند (مرادی .)29-23 ،3131 ،این درحیالی اسیت کیه در بسییاری از رویکردهیا،
نظریههای تیلیل گفتمان را هم بهم ابه روش درنظر میگیرند و هم بهم ابه نظریه ،و تفکیک چندان
روشنی بین ایندو در تیلیل گفتمان وجود ندارد (پالگی .)3333 ،
در اینجا صدد داریم تا حد امکان ،نشان دهیم که درک دالها و پیوندهای گفتمانی چگونیه در
میدان این پهوهش رخ میدهد و پهوهشگر این تیقیق ،چگونه یک مفدلبندی خاص را شناسایی
میکند .گفتمانها همواره درصدد پیوند دادن دالهیای گفتمیانی خیود بیا معرفتهیای بنییادینتر
هستند تا بتوانند دالهای کمتر بدیهی خود را بدیهی جلوه دهنید .در ایین وضیعیت ،پهوهشیگر بیا
تدیویر کینش گفتمیانی مویرح میشیود ،پیونید
توجه به ساختار استداللیای که از طریق متن یا
ِ
گفتمانی یادشده را درک کرده و هر دو طرف پیوند را بهعنوان دال گفتمانی یی که عموما یکی از ایین دالهیا
بدیهی و بنیادینتر از دیگری است ییی درنظر میگیرد و ننها را در صالیب سیاده و بیدون نالیشیی در
مفدلبندی گفتمانی جای میدهد .این کار با استفاده از ابعارهای پدیدارشناسی و تیلیل گفتمانی
گفتمیان موردموالعیه) (یورگنسین،
واسیازی
چون «اپوخه »« ،مقایسه» و «تعویض » (ابعارهای
ِ
ِ
 )021-022 ،3133و «انتعاع و مقولهبندی» انجام میشود.
بهعنوان م ال ،هنگامیکه گفته میشود« :دختر شایسته ،چگونه دختری است؟ دختیری کیه...
زیبایی و جذابیت ...و امروزی بودن را با هم در خود جمع کرده باشد» ،پهوهشیگر بیا اسیتفاده از
تکنیک اپوخه ،در بدیهیترین حالت (سوح رسو گفتمانی) ،پیوند میان «دختر» و «لعوم شایسته
بودن» را شناسایی میکند و پس از ت بیت پیوند گفتمانی «لعوم شایسیته بیودن دختیر» و گیرد هیم
نمدن نن ها در یک دال ،پیوند میان این دال گفتمانی را با مفاهیم «زیبا و جذا بودن» و «امیروزی
بودن» تشخیص میدهد .این شناخت ،نتیجۀ اسیتفاده از تکنیکهیایی ماننید مقایسیه و تعیویض
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .منظور از دال گفتمانی «هر نن چیعی است که از سوی گفتمان ،بدیهی فرض میشود».
 .در اپوخه ،پهوهشگر تجربههای پیشین خود را تا جاییکه ممکن است ،به کناری مینهد و این کار را برای خلیق فضیایی تیازه
در مورد پدیده موردبررسی ،انجام میدهد (الوانی.)001 ،3131 ،
 .تکنیکهای مقایسه (مقایسه متن با موصعیتهای بهطور کامل متفاوگ) و تعویض (نوعی مقایسه اسیت کیه در نن تیلییلگر،
ساختارشیکنی ذهین
خود متن جدیدی را برای مقایسه خلق میکند) هر دو مانند اپوخه ،عمل واسیازی را انجیام میدهنید و بیه
ِ
پهوهشگر برای شناسایی دالهای گفتمانی یی بهویهه دالهایی که خود پهوهشگر نیع بدیهی فرض میکند یی کمک میکنند.
کردن طبیعی بودن چنین پیوندی.
 .صوع پیوند دو دال گفتمانی و از ثباگ معنایی خارج ِ
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است که این درک را به پهوهشگر میدهند که بهدنبال گفتمانهای دیگری باشد که «دختیر شایسیته
بودن» را بهگونهای دیگر تعریف کردهاند.
در این شرایط« ،دختر شایسیته بیودن» بیهعنوان معرفیت بنییادینتر ،و «زیبیا و جیذا بیودن» و
«امروزی بودن» بهعنوان دالهای مناصشهبرانگیعتر شناسایی میشوند  .همچنین پهوهشگر با استفاده از
تکنیکهایی مانند انتیعاع و مقولهبنیدی ،مدیداقهای جعئییای کیه در کنشهیای گفتمیانی مویرح
میشوند را براسا شباهت با دالهای دیگر ،بهصورگ مفهومی و کلیتر مورح میکند ،تا دستهبندی
شده و تیلیلهای عمقیتری روی ننها انجام شود .ایین کیار در راسیتای مقولهبنیدی دالهیای خیرد
(سوح کلی ِتر پس از مدداقها) برای تبدیل ننها به دالهای کالنتر نیع انجام میشود.
پهوهشگر در ادامه تیلیل سیعی میکنید بیا بررسیی اینکیه گفتمیان موردموالعیه چیه هویتهیای
گروهی ،شخدی ،مفهومی و ...را برجسته و مولو جلیوه میدهید ،و چیه هویتهیایی را بیه حاشییه
نسبت این گفتمانها بیا گفتمیان موردموالعیه
میراند ،گفتمانهای متخاصم یا همارز را شناسایی کند ،و ِ
گفتمیانی موردموالعیه و شیناخت
معرفتیی نظیم
را دریابد .درواصع ،این کیار را در راسیتای درک فضیای
ِ
ِ
گفتمانها و میلهای نعاع درون نن ،همچنین فهم بازنماییهای گفتمانها از یکیدیگر ،انجیام میدهیدا
ِ
برای نمونه ،سخن گفتن میمدرضا پهلوی درباره «مارکسیسیتها» و «روحانییت مسیلمان» بیا عنیوان
«اتیاد نامقد سرخ و سیاه» ،اطالعاگ خوبی را برای درک نظم گفتمانی هوییت زنانیه در اییر ِان دور ِان
بازنمایی دیگریهای گفتمانی ،دراختیار پهوهشگر صرار میدهد.
پهلوی دوم و نیوه همارزیسازی و
ِ
پس از استخراج دالهای گفتمانی که میتواند به دو صورگ دال خام و بدون پیوند (ماننید نزادی) ییا
دال پیوندخورده با دال دیگر (مانند نزادی در دموکراسی ) انجام شود ،نقشه مفدلبندی گفتمیان ترسییم
میشود .این نقشه از پیوند دالهای خام با یکدیگر و شیکلگیری ییک دال جهیتدار تشیکیل میشیود.
برای خوانش درست الگوهای مفدلبندی یی در بخش یافتهها یی الزم است این نکتههادرنظر گرفته شیود:
 .3در الگوهای مفدلبندی ،هر دایره ،نمایانگر ییک دال گفتمیانی اسیتا  .0بیرای خیوانش دصییقتر و
تیلیل عمقی ِتر الگو ،دالهای گفتمانی بهصورگ خام و بدون پیوند با دال دیگر یی که در گفتمیان یادشیده
پیوند خورده یی طراحی شده اسیت .بیر همیین اسیا  ،پیونیدهای گفتمیانی ،بیا ارتبیاطی کیه از طرییق
جهتنما مشخص شده ،نشان داده شدهاند .درواصع ،مجموع تقاطع و پیوند دو دال گفتمیانی (دو داییره)،
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .در اینجا دال گفتمانیای چون «مولوبیت زیبایی و جذابیت» خود معرفتی بنیادین است ،اما در وضیعیت صییا بیا مفهیومی
بودگی کمتری برخوردار است ،اما دال گفتمانیای مانند «لعوم امروزی بیودن» مناصشیهبرانگیعتر،
مانند «دختر شایسته» از بدیهی ِ
و کمتر بدیهی است .چنین دالی ،از معرفت بنیادینتری که به نن پیوند خورده است ،بهره بیشتری میبرد.
عرفی فعلی مورح شدهاند .در موصعیت زمانییجغرافیایی دیگری ،ممکن است همین دال «نزادی در
 .م الها با توجه به معنای ِ
دموکراسی» ،دال خام تلقی شود.

دار گفتمان را بهنمایش میگذاردا  .1هر دال (دایره) تنهیا بیا دالیی پیونید خیورده ،کیه بیا
یک ایده جهت ِ
جهتنما به نن وصل شده است و پیوندی بیا دال دیگیر نیدارد .الزم بیه ذکیر اسیت ،بیرای جلیوگیری از
پیچیده شدن بیشازحد الگو ،از بیان پیوندهای سه یا چندگانیه صیرفنظر شیده اسیت .ایین پیونیدها از
طریق شرح مفدلبندی ،صابلدرک هستندا  .2در بخشهایی که بین دو دال گفتمانی ارتباط برصیرار شیده
و این ارتباط با «خط ساده» و نیه جهتنمیا ایجیاد شیده اسیت ،دالهیای حاشییهایتر (دورتیر از مرکیع
گفتمان) بهعنوان زیرمقولههای دال اصلی مورح هستند و ذیل نن تعرییف میشیوند .همچنیین میتیوان
گفت ،این دالهای زیرمجموعه ،بهعنوان جعئیاگ و تعریف دال اصلی نیع مورح میشوند.
ازننجاکه هدف تیلیل گفتمان ،تعمیم یافتهها نبوده ،بلکه دستیابی به داللتها میدنظر بیوده اسیت،
در پییهوهش حاضییر از روش «نمونییهگیری نظییری» اسییتفاده کییردهایم .درواصییع ،در نمونییهگیری نظییری،
پهوهشگر برای دستیابی به مقولههای عینیای که بیانگر نظرییه باشیند ،نمونیههایی را انتخیا میکنید.
مالک پایان یافتن نمونهگیری در ایین روش ،اشیباع نظیری مقولیهها اسیت (میالنیی و ابیاذری،3132 ،
 .)311-313اصل اساسی نمونهگیری نظری ،انتخا موارد ییا گروههیایی از میوارد ،براسیا میتیوای
ننها و نه با استفاده از معیارهای انتعاعی روششناختی است .نمونهگیری برمبنای مرتبط بودن موردهیا بیا
تیقیق و نه نمایا بودنشان انجام میشود (فلیک.)323 ،3139 ،
برای موالعه گفتمان پهلوی دوم در نظم گفتمانی هوییت زنانیه ،دو نیوع پیرکتیس گفتمیانی از مییان
رسمی این دوره انتخا شدند .با توجه به اینکیه یکیی از نمودهیای اسیتخراج
پرکتیسهای رسمی و شبه ِ
داللتهای رسمی یک حکومت ،دسترسی به متن اصلی سخنان حاکم نن کشیور (بیاالترین مقیام ییک
حکومت) است ،در این پهوهش نیع تالش شده است ،براسا نمونهگیری نظری ،دو مورد از مهمتیرین
سخنرانیهای میمدرضاشاه درباره هویت مولو زنانه که ارتباط بیشیتری بیا مسیئله پیهوهش حاضیر
داشتهاند ،بهعنوان مرجع استخراج دالهیای گفتمیانی ،موالعیه و بررسیی شیوند .در کنیار موالعیه ایین
پرکتیس گفتمانی ،بهمنظور دریافت بافت کاملتری از دالهای گفتمانی ،شمارههایی از مجله مشیهور زن
روز یی براسا نمونههای دردستر ییی موالعه شده ،و مفروضاگ گفتمانی نن برای تشکیل مفدیلبندی
گفتمان پهلوی دوم ،شناسایی شده است.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .زن روز بهعنوان یکی از پرتیراژترین مجلههای تاری ایران ،مجلهای از گروه نشریههای روزنامه کیهان بود کیه بیا موضیوعهای
مدلهای لبا زنانه ،اخبار زنان ،پعشکی ،عکس ،سرگرمی ،کودکان ،هنرپیشهها ،و تاریخچه لبا منتشر میشد .مجید دوامیی
این نشریه را در اوایل دهه  3121بنیانگذاری کرد .دوامی معتقید بیه روزنامیهنگاری جنجیالی بیود .وی در بازگشیت از سیفر بیه
امریکا که بهمنظور یک دوره موالعاتی انجام شد ،با خود طرحی بههمراه داشت که توانست با موافقیت دکتیر مدیباحزاده ییی سیردبیر
کیهان یی نن را در کیهان بهاجرا درنورد .نتیجه نن ،انتشار پرتیراژترین مجله تاری ایران ،یعنی هفتهنامه «زن روز» در سیال  3121و
با مدیریت فروغ مدباحزاده و سردبیری تاماالختیار مجید دوامی بود .انتشار این نشریه در حال حاضر نییع ادامیه دارد و کماکیان
زیرمجموعه مؤسسه کیهان است (و یکیپدیا.)0132 ،
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رسمی نن دوره در نظم گفتمانی هویت مولیو
این مجله گرایش نعدیک و نشکاری به گفتمان
ِ
زنانه داشته است .زن روز پس از اصالحاگ مشهور به انقال شاه و ملت (انقال سفید) تأسیس
شد .اصل پنجم انقال سفید بر اصالح صانون انتخاباگ ایران بیهمنظور دادن حیق ریی بیه زنیان و
حقوق برابر سیاسی با مردان تکیه داشت و میمدرضا پهلوی در کتا انقالب سفید خود نیع پیس
از بیان جعئیاگ اصل پنجم ،بر هرچه بیشتر شدن حضور و فعالیت اجتماعی زنان بهعنوان ثمره این
اصل از انقال سفید تأکید داشت (پهلوی .)3122 ،مجله زن روز نیع در همان سالهای پیس از
اصالح صانون انتخاباگ و دصیقا براسا این ایده میمدرضا پهلوی مبنیبر حضیور بیشیتر زنیان در
فعال جامعه ،بنیانگذاری شید.
مدرن ِ
فعالیتهای اجتماعی و تغییر الگوی زنان از زن سنتی به زن ِ
به تعبیر مسعود بهنود ،روزنامهنگار برجسته ایرانی« ،زن روز که از سال  3121خورشیدی نغیاز بیه
انتشار کرد ،عمال پرچمدار مدرنیسم و فمینیسم در ایر ِان بعد از اصالحاگ مشهور به انقال شاه و
ملت بود» (بهنود.)3132 ،
رویهمرفته  9شماره از مجله زن روز بهترتیب زیر موالعه و بررسی شده است .مالک اصیلی
انتخا شمارههای مجلههایی که موالعه شدهاند ،و همچنین موالب انتخا شیده بیرای تیلییل،
نمونهگیری نظری و ارتباط نمونه با موضوع پیهوهش بیوده اسیت .بیرای حفیا انسیجام میتیوایی
شمارههای موردموالعه و همچنین کنترل اثرگذاری متغیرهای گوناگون بیر میتیوا در دورههیای مختلیف
چاپ این نشریه ،شمارههای نعدیک به هم برای موالعه انتخا شده است .دلیل مییور صیرار دادن سیال
 3129برای موالعه ،انتخا «دختر شایسته» ایرانی ییی کیه توسیط مجلیه زن روز بیه مسیابقاگ جهیانی
فرستاده شده بود یی در این سال بهعنوان «شاهعادهخانم نوجیوان » جهیان اسیت .ایین انتخیا  ،در
چارچو اصول نمونهگیری نظری (یعنی میرتبط بیودن نمونیهها بیا موضیوع پیهوهش) و بهسیبب
معنایی مسئله «دختر شایسته» با مسئله «هویت مولو زنانیه» ،دارای اهمییت فراوانیی
همانندی
ِ
برای پهوهش حاضر بوده است .در کنار این مسئله ،بهدلیل اصتضاهای دیگر و اهمیت موضیوعاگ،
شمارههای دیگری نیع در کنار نسخههای مرتبط با موضوع یادشده ،بررسی شدهاند.
شماره  :141این شماره بهدلیل تقیارن بیا سیالروز  39دی و کشیف حجیا توسیط رضاشیاه،
بهصورگ «شماره مخدوص  39دی» منتشر شده استا به همین سبب ،شماره یادشده در راستای
درک گفتمانی تغییراگ ایجادشده بهواسوه صانون کشف حجا یی یکی از مهمترین تیوالگ حیوزه زنیان
در عدر پهلوی اول یی اهمیت فراوانی دارد.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .این اصل در تاری  2بهمن  3123منجر به اصالح صانون انتخاباگ شد.

جنبییی مجلییه زن روز ،برپییایی
شــمارههای  171 ،171 ،111و  :171ازجملییه طرحهییای
ِ

مسابقه هایی با عنوان دختر شایسته ایران بود که در زیرمجموعه مسابقاگ جهیانی نن صیرار داشیت.
تنها دو بار منتخب ایرانی این مسابقه موفق شید در مسیابقاگ جهیانی برگعییده شیود .شیمارههای
خبیری ایین روییداد در سیال  3129و بررسیی
یادشده مجله ،شمارههایی هسیتند کیه بیر پوشیش
ِ

ویهگیهای دختر شایسته تمرکع دارند.
شماره  :111این شماره از زن روز ،برای درک یکی از شیمارههای معمیولی مجلیه کیه فیارغ از
تأثیراگ رویدادهای خاص میلی باشد ،تیلیل شده است.
در پهوهشهای کیفی ،به جای تأکید بر پایایی و روایی ،مفهوم صابلیت اعتماد نییع کیاربرد دارد
(ویمییر و دومینیییک .)393 ،3133 ،بییر اییین مبنییا در پییهوهش حاضییر ،صابلیییت اعتمییاد براسییا
رفتوبرگشتهای مداومی که با هدف «بازیابی مسیر کسب اطالعاگ» انجام شده است ،بهدست
مینید (ویمر و دومینیک .)333-330 ،3133 ،همچنین پهوهش حاضر دارای روایی صوری و نییع
دارای روایی میتوایی است.
فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 .4بررسی یافتهها
 .4-1هویت مطلوب زنانه در مهمترین سخنرانیهای محمدرضاشاه درباره زنان

در ابتدا به بررسی دو مورد از مهمترین سخنرانیهای میمدرضاشاه درباره زنان ،خیواهیم پرداخیت .
الزم است درکی از گفتمان و دالهای گفتمانی شخص اول حیاکم بیر اییران در دوره پهلیوی دوم و در
نظم گفتمانی هویت مولو زنانه بهدست نوریم .نخستین سخنرانی در شانعدهمین سالگرد «اعویای
حقوق سیاسی به زنان ایران» و در ورزشگاه نریامهر (نزادی) انجام شده است.
 .4-1-1متن شماره ()1

متن زیر سخنرانی میمدرضاشاه درباره زنان در سال  3123است:
عده کمی بین شما به خاطر دارند که وضع نهفقط زن ،بلکه وضع زن و میرد و مملکیت اییران
صبل از سنه  3033شمسی چه بود .ننهایی که به یاد دارند ،میداننید کیه ایین مملکیت بیهجع
اسمی چیعی از نن باصی نمانده بود .منیاطق مختلیف مملکیت ،در تییت سیلوه و اسیتیالی
خارجیان متعدد بود.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .در میان نمونههای دردستر از سخنرانیهای میمدرضاشاه پهلوی ،عنوان موضوعی دو سخنرانی ،ارتباط جیدیای بیا زنیان
دارد یو برای زنان ایراد شده استی که هر دو در این پهوهش تیلیل شدهاند.
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در تمام مدگ اشغال ،خودستایی نمیکنم مسلما یه عدهای بودنید کیه دلشیان خیون بیود .ییه
عدهای بودند که شاید بهطور انفرادی با خارجی مبارزه میکردند ،ولی صوعا مین بیودم کیه در
مقابل خارجی مقاومت کردم.
این نند زایل شد .ندیف دیگیر جمعییت اییران {بهواسیوه روز  39دیمیاه  0232روز کشیف
حجا } وارد اجتماع شد .مسئولیتها را صبول کرد .شاید خودش کاری در ایین راه انجیام نیداد،
ولی شرافتمندانه مسئولیتها را صبول کرد ،برای اینکه تمام زنهایی که ما در کارهای مسیئولیتدار
میبینیم ،نن کارشان را با شرافت و نعاکت و انضباط انجیام میدهید .البتیه دشیمنان صسیمخورده
ایران ــ اتیاد نامقد سرخ و سیاه ـــ میل دارد که جمعیت کشور ندف شود و ندفی که نیهفقط
بهدردنخور است ،بلکه انگل اجتماع باشد و مادرانی باشند که در روح و فکر فرزندانشیان خیاک
مرده بپاشند .باز دیدیم که نزادیهای بیشتر و روزافعونتری که ما دادیم ،بیشازپیش باز نن اتییاد
نامقد بین سرخ و سیاه چه در داخل ایران و چه در خارج را روشن کیرد .ولیی میا بیه سیاسیت
خودمان ادامه میدهیم .سیاست حداک ر نزادی را همینطور ادامه میدهیم برای اینکه ارکیان ایین
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مملکت براسا انقال شاه و ملت و رستاخیع ایران طوری صوی است که این مظاهر ـــ مظیاهر
واپسین جان کندن این اتیاد نامقد ــ نمیتواند به نن خللی وارد بیاورد.ایران انشاءالله بیا پاییداری
فرد فرد اهالی نن بهسوی تمدن بعرگ پیش خواهد رفت.

شاه در این سخنرانی ،کشف حجا را در زنجیره همارزی« ،ورود زنان به اجتمیاع» توصییف
میکند (ندف دیگر جمعیت ایران وارد اجتماع شد) .او در ادامه این حرکت «حضور جدی زنیان
در اجتماع» را «مسئولیتپذیری» و بهعنوان «عمل شرافتمندانه» تعریف میکند (ولی شرافتمندانه،
مسئولیتها را صبول کرد ،برای اینکه تمام زنهیایی کیه میا در کارهیای مسیئولیتدار مییبینیم ،نن
کارشان را با شرافت و نعاکت و انضباط انجام میدهد).
وی در راسیتای بازنمایی گفتیمان متخاصیم خود ییی گفتیمان سنتگرا و مذهبی ،و گفتمیان چی
مارکسیست یی و بیاعتبار کردن و به حاشیه راندن این گفتمانها ،ننها را «دشمنان صسمخورده ایرانا
اتیاد نامقد سرخ و سیاه» معرفی میکند .در چنین حالتی ،گفتمان سنتگرا بهسبب صرار گیرفتن
در کنار گفتمان طردشده چ گرا ،و همچنین دشمنبودگی ننها ،نکوهش میشود و ننهیا را پییرو
اینکه تمایل دارند «جمعیت کشور ندف شود و ندفی که نیهفقط بیهدردنخور اسیت بلکیه انگیل
اجتماع باشد و مادرانی باشند که در روح و فکر فرزندانشان خاک مرده بپاشند» نشان میدهید .در
این وضعیت ،عالوهبر اصل گرفتن امری چون «فعالیت اجتمیاعی زنیان» ،گفتمانهیایی کیه بیا نن
مخالفت میکنند« ،نامقد » و «متمایل به ندف شدن جمعیت کشور» توصیف میشود .در این

حالت است که «زنانی که وارد اجتماع نمیشوند» با عنوانهای «بهدردنخور»« ،انگل اجتماع» ،و
«مادرانی که در روح و فکر فرزندانشان خاک مرده میپاشند» معرفی میشوند.
همچنین دال گفتمانی «فعالیت اجتماعی زنان» که پیشتر با «کشیف حجیا » پیونید خیورده
بود ،در اینجا با «نزادی» نیع گره میخورد و در چنین حالتی ،گفتمان متخاصیم« ،ضیدنزادی» نییع
تلقی میشود .در اینجیا «نزادی» ،معرفیت بنییادین و موردصبیولی اسیت کیه برحسیب مولوبییت
عمومی به معانی مختلفی پیوند میخورد .فعالیت اجتماعی و کشیف حجیا در همیین زنجییره،
صابلتعریف هستند .میمدرضاشاه در پاییان ایین سیخنرانی ،دال گفتمیانی دیگیری را نییع مویرح
میکند (ایران انشاءالله با پایداری فرد فرد اهالی نن بهسوی تمدن بعرگ پییش خواهید رفیت)ا در
اینجا تمام اموری که پیشتر درون گفتمان مولو صرار گرفتند ،بهعنوان راهی برای رسیدن به «تمدن
بعرگ» درنظر گرفته میشوند .مدلول هایی که در بون ایین دال پنهیان هسیتند و جعئیی از گفتمیان
مولو این دوره در نظم گفتمیانی هوییت مولیو زنانیه صیرار میگیرنید« ،ترصیی و پیشیرفت» و
زن
«مولوبیت رسیدن به هویت باستانی بعرگ پیشین» هستند که همگی با تعریفی از مولوبییت « ِ
حاضر در اجتماع» بهدست مینید.
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شکل شماره ( .)1مفصلبندی دالهای گفتمانی اصلی سخنرانی شاه به مناسبت روز زن
ِ

دومین سخنرانی ،مربوط به سخنان میمدرضا پهلوی در گردهمایی در برابر کاخ مرمیر بیه تیاری 3
اسفند  3123است .این سخنرانی با عنوان «بیاناگ اعلییضیرگ میمدرضاشیاه پهلیوی در گردهمیایی
بانوان در برابر کاخ مرمر به مناسبت فرمان دادن حق ریی به بانوان ایرانی» مورح شده است.
 .4-1-2متن شماره ()2

متن زیر سخنرانی میمدرضا شاه پهلوی در سال  3123است:
همه اطالع دارید که در زمان پدر من ،زنهای ایران از توی پرده بهاصوالح حجا  ،ولیی بیه
عقیییده میین از پییرده غفلییت و نیسییتی ،خییارج شییدند و در زنییدگی میییدود اجتمییاعی،یعنی
به خدوص در صسمت فرهند و بهداشیت و بعضیی مشیاغل دیگیر وارد شیدند و از نن موصیع
تابهحال ،دیدیم که چوور با عقیده و ایمان راسخی ،وظایف خود را انجام دادند و حتی دییدیم
که در هر کاری که به ننها رجوع شده بود ،با کمال وظیفهشناسی و صناعت ،کار خود را به وجه
خوبی انجام دادند و در حدودی که برای ننها امکان بود به جامعه ایرانی خدمت کردند .ولی
غیر از این صبیل کارهیا در اجتمیاع اییران و در تعییین سرنوشیت خیود و مملکتشیان متأسیفانه
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برخالف دیگر زنهای دنیای متمدن و مترصی ارزشیی نداشیتند ،و حتیی ننهیا در زمیره افیراد
میجور و یا دیوانگان و غیره از حق طبیعی و اولیه اظهارنظر در امور معاشیی و زنیدگی خانیه
خود که مملکت ایران است میروم میبودند.
از چندی پیش در این مملکت ،ما دست به چنان انقال همه جانبه ای زدیم کیه بیه کلی
اجتماع کهن ایران را دگرگون ساخت و یک مرتبه ما را از یک عقب افتادگی وحشتناکی بیا
سرعت عجیبی در صفوف اولیه اجتماع صرن بیستم پرتا کرد ،ایین انقیال کیه باعی
تیسین و اعجا و حیرگ دنیا واصع شده است تکمیل نمی شد ،اگر ما ندیف جمعییت
مملکت را باز درحیال خموشیی ،وحشیت و عقب مانیدگی نگیه می داشیتیم ،افیراد ایین
مملکت را که ندف نن را شما تشکیل می دهید و به خدوص نسل های نینده را کیه شیما
مادران باید در نغوش خود تربیت بکنید ،این ها نه از لیاظ روحی و نه از لیاظ تربیتی،
نماده درک این انقال بعرگ ملی ما نمی شدند ،اگر خود شما از حقوق اولیه بشری امروز
دنیا و تمدن امروزی ما میروم می شدید.
این است که امروز این صدم دیگر نیع برداشته شد و نخرین بهاصوالح ننید اجتمیاعی میا کیه
نن هم میرومیت ندف جمعیت مملکت را دربر داشت از بین بردیم ،نخیرین زنجییر را پیاره
کردیم و تمام افراد این مملکت ،ازاینپیس در امیور اجتمیاعی خیود شیرکت خواهنید کیرد و
دستبهدست هم ،دوشبیهدوش هیم بیرای اعیتال و سیربلندی ،ترصیی ،نسیایش ،سیعادگ ،و

خوشبختی این جامعه و این مملکت خواهند کوشیید .مومیئن هسیتم کیه شیما نسیوان ایین
مملکت بهصدری به این موضوع اهمیت میگذارید و بهصدری به این وظیفه بعرگی که از امیروز
بر دوش شما نهاده شده است ،وارد هستید ،واصف هستید کیه وظیایف ملیی خیود و وظیایف
اجتماعی خود را بهتر از هر کسیی درک نمیوده و انجیام خواهیید داد .در زنیدگی خیود دنبیال
کارهای بیصاعدهای که بعضی از نسوان در بعضی از نقاط جهان میپردازند ،نخواهید رفیت و
در سادگی ،در متانت ،در تعمق ،در تعقل ،در کار ،در فرهند ،در خدماگ اجتماعی و بیاالتر
از همه ،در تربیت اطفال یا برادران یا خواهران خیود چنیان خواهیید کوشیید کیه ایین جنیبش
عظیمی که در شما بهوجود خواهد نمد ،نتایج نن حتی برای خیوشبینترین افیراد ،غیرمنتظیره
باشد و نشان خواهید داد که زن ایرانی که همیشه در تاری ایران ولو مقید بود ،ولو در صیدوبنید
بود ،ولی احساساگ او ،صلب او ،روح او چنان از عالیترین احساساگ همیشه نمیخته بود کیه
شما امروز زبانعد خاص و عام چه در داخل مملکت و چه در خارج از مملکت خواهیید بیود
که زن ایرانی ،شایستگی هر نوع نزادی و هر نوع امکاناگ پیشرفت اجتماعی و علمی را دارد ،و
ای ن افتخار را برای زن ایرانی ابدی خواهید نمود و از میان شما افراد برجسته نیکوکیار چیه در
صسمت علم ،هنر و صنعت و غیره برخواهد خاست و درواصع عظمت ایین ملیت را نسیبت بیه
سابق به خواست خداوند مضاعف خواهید کرد.

میمدرضییا شییاه در اییین سییخنرانی تأکییید بسیییاری بییر «اجتمییاعی بییودن» زنییان دارد .او در
بخشهای مختلفی از سخنانش (در زندگی مییدود اجتمیاعی ...وارد شیدند)( ،تمیام افیراد ایین
مملکت ،ازاینپس در امور اجتماعی خود شرکت خواهند کیرد)( ،وظیایف ملیی خیود و وظیایف
اجتماعی خود) ،بر لعوم اجتماعی بودن زنان تأکید میکند و از این مسئله بهعنوان «حیق زنیان» و
«وظیفیه زنیان» (وظیایف اجتمیاعی) ییاد میکنید .وی در ایین وضیعیت ،بیهدنبال غیریتسیازی
گفتمانی ننها نیع هست و «حجیا » را بیهعنوان «پیرده غفلیت و
گفتمانهای متخاصم و دالهای
ِ
نیستی» و در مقابل «نگاهی» بازنمایی میکند .بهاینترتیب ،زمانیکه «اجتماعی بودن» زنان ،مهم
تلقی میشود ،حجا بهعنوان مانع این «حق» و «وظیفه» و «نگیاهی» معرفیی میشیود .در ایین
وضعیت ،شاهد پیوند دالهیای گفتمیانی دیگیری بیا «اجتمیاعی بیودن» نییع هسیتیم (زن ایرانیی
شایستگی هر نوع نزادی و هر نوع امکاناگ پیشرفت اجتمیاعی و علمیی را دارد) .در اینجیا «نزادی
زنان» با «پیشرفت اجتماعی» نیع پیوند خورده ،و «پیشرفت اجتماعی» همرده و همراه با «پیشرفت
علمی» تلقی شده است.
در ادامه ،میمدرضاشاه ،اصدام به تعریف یک زنجیره هم ارزی و یک زنجیره تفاوگ میکندا
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انقالبی» وی
وی انجام نشدن اصالحاگ مدنظر خود در فعالیتهای زنان را ییکه پیش از حکم «
ِ

در مورد واگذاری مسئولیت های کشوری به زنان و حکم پدرش رضاشاه مبنی بر کشف حجیا

انجام شده بود ییی عدم شرکت در تعیین سرنوشت خود و مملکت توصیف میکند و بهاینترتیب،
شدن اصالحاگ مدنظر خود ،در حالت اسیفباری
حکومت و جامعه را در وضعیت بدون انجام ِ

تلقی میکند (حتی نن ها در زمره افراد میجیور و ییا دیوانگیان و غییره از حیق طبیعیی و اولییه
اظهارنظر در امور معاشی و زندگی خانه خود که مملکت ایران است ،مییروم میبودنید) ،و در
مقابل ،فعالیت های زنان در دنیای «متمدن» و «مترصی» را همسان با اصداماگ اصالحی خود در
حوزه فعالیت های زنان برمی شمرد و اصداماتش را بهعنوان «انقال همهجانبیهای کیه ...میا را از
یک عقب افتادگی وحشتناکی با سرعت عجیبی ،در صفوف اولیه اجتماع صیرن بیسیتم (امیروزی
بودن) پرتا کرد» مورح میکند.
در این سخنرانی نیع فعالیت نکردن زنان ،مساوی با «خموشی ،وحشت ،و عقبماندگی ندف
جمعیت مملکیت» توصییف میشیود .میمدرضاشیاه در ایین سیخنرانی بیا ایجیاد ییک فضیای
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استعاری ،به فعالیتهای خانوادگی زنان نیع اشاره میکنید و از تربییت فرزنیدان بیهعنوان یکیی از
وظایف مهم زنان یاد میکند ،اما این وظیفه را در کنار وظایف اجتماعی زن و نه بهعنوان مهمتیرین
وظیفه وی ییکه در بعضی گفتمانهای سنتیتر مورح میشود یی صرار داده است .
بهنظر میرسد میمییدرضاشاه در پاییان ایین سخیینرانی ییی شیاید بهمنظییور جلیوگیری از اسیتفاده
گفتمانهای متخاصم از دال خالی گفتمان وی یی در پی ایجاد نوعی دیگریسیازی هوییت بعضیی زنیان
نامولو «دنیای متمدن» در برابر کلیت زنجیره همارزی هویت زنانه توصیفشده توسط خیودش
است .او در این دیگریسازی ،ضمن میور صرار دادن «وظایف ملی و اجتماعی زن» ،از کارهیایی
نام میبرد که بعضی زنان در خارج از ایران انجام میدهند و «بیصاعده است» .با توجه به مویالبی
که در ادامه این سخنرانی نمده است ،احتماال این دیگریسازی ارتباطی به «بیبندوباری» زنان در
اجتماعی به تعبیر او «دنیای متمیدن» دارد .در ایین وضیعیت از زنیان ایرانیی
بعضی وضعیتهای
ِ

بهعنوان زنانی که در «سادگی ،متانت ،تعمق ،تعقل ،کار ،فرهند ،خیدماگ اجتمیاعی و بیاالتر از
همه ،در تربیت اطفال یا برادران و خواهران خود خواهند کوشید» نام میبرد و سعی میکنید مییان
زنان ایرانی با چنین بیبندوباریهایی تمایع ایجاد کند.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .بهنظر میرسد تلقی میمدرضاشاه از وظایف خانوادگی مانند تربیت فرزند نیع در راستای وظیایف اجتمیاعی زن اسیت ،زییرا
زنان ،فرزندان را تربیت میکنند و این فرزندان صرار است در اجتماع نقشنفرینی کنند.

شکل شماره ( .)1مفصلبندی دالهای گفتمانی اصلی سخنرانی محمدرضاشاه
ِ
فرمان دادن حق رأی به زنانایرانی
به مناسبت
ِ

 .4-2هویت مطلوب زنانه در مجله زن روز

رسیمی
در این بخش ،مجله زن روز را بررسی خواهیم کرد .این مجله نعدیکی زییادی بیه گفتمیان
ِ
دوره پهلوی دوم در حوزه نظم گفتمیانی هوییت مولیو زنانیه دارد .یکیی از معیانی مهیم حیوزه
گفتمانی زنان در دوره پیش از انقال  ،این است که« :زن مولو  ،زنی است که زیبایی صابلصبولی
داشته باشد»ا و عموما این زیبایی در نداشتن حجا یا حجابی متفاوگ با پیشیینه میذهبی سینتی
ایران تعریف میشود .یکی از سردمداران توجه به این دال گفتمانی ،مجله زن روز بیوده اسیت .بیر
این اسا  ،ازجمله پرکتیسهای گفتمانی اصلی ،به حاشیه راندن و تبیدیل بیه امیر سیاسیی کیردن
معنای گفتمانی اسالم درباره زن مولو و حجا زن یی بهویهه بهصورگ چادر یی بوده است کیه پییش
زمانی ایران بهشمار مینمده است .توجه به زیبایی
از نن ،گفتمان ههمونیک در موصعیت جغرافیاییی ِ
زنان ازجمله مؤلفه های اصلی موردنظر این مجله بیوده اسیت و زیبیایی بیدون حجیا  ،بیهعنوان
زیبایی مولو و معقول تلقی میشده است.
در تدویری که بر روی جلد یکیی از شیمارههای مجلیه زن روز بیه مناسیبت سیالگرد کشیف
حجا در  39دی منتشر شده است ،به واسوه مؤلفههای تدویری و مقایسیه ییک زن بیا حجیا
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چادر و یک زن بدون حجا « ،زن بیحجا » ،زن «فعالتر»« ،زیباتر» و «خوشییالتر» نماییان
میشود و در مقابل ،زنی که در صالب گفتمان سنتی ظاهر شده اسیت ،زنیی «عبیو » و «منفعیل»
است .درواصع گفتمان از این طریق درصدد است معنای خود مبنیبر «مولوبیت کشیف حجیا »
را ههمونیک و برجسته کند و در مقابل ،هویت گفتمان متخاصم خود را به حاشیه براند.
بهنظر میرسد« ،بهچالش کشیدن چادر» و «نکوهش نن» ازجمله معیانی گفتمیانی پرصیدرتی
است که گفتمان حاکم درصدد ت بیت نن بوده اسیت .در بخشیی از موالیب ایین مجلیه (تدیویر
خود چادر یی و نه حجا و پوشش اسالمی بهطورکیلی یی بیهطور جیدی بهحاشییه رانیده
شماره ِ )3
شده است .بهنظر میرسد چنین پیامی با توجه به اینکه دسیتهای از مخاطبیان احتمیالی مجلیه ،بیا
دینی اسالمی و ایده «لعوم حفا حجا » پیوند خوردهاند ،مورح میشود.
گونهای از اعتقاداگ ِ
در اینجا گفتمان ،درصدد است با توجه به ریشیههای اعتقییادی مخاطب ،ایده گفتمیییانی خییود را
ییی درباره «مولوبیت زیبایی» ،و هماهند با ایده «فعالیت اجتماعی» که منجر به بروز اییده «لیعوم
کشف حجا » شده است یی با تنعل به سوح دیگیری و تنهیا در مسیئله پوشیش چیادر و نکیوهش
«زشتی» نن ،بهواسوه وجود انواع زیبیاتر ،ت بییت کنید .ایین مسیئله بیا اسیتفاده از فین واسیازی و
دراختیار گذاشتن گفتمانهای جایگعین بیرای مخاطیب زن ،در نیوع پوشیش مولیو بیرای وی،
بهتدویر کشیده شده است.

تصویر شماره ( .)1طرحهای پوشیده و اسالمی؛ بهتر از چادر
منبع :زن روز ،شهریور 1911
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .موالب این شمارۀ مجله زن روز (منتشرشده در شهریور  )3122در چارچو جامعه مورد بررسی پهوهش حاضر جیای نمیگییرد
و تنها بهمنظور کمک به تیلیل و جمعبندی در حوزه درک منازعه مربوط به پوشش زنانه ،به این مولب استناد شده است.

تصویر شماره ( .)1سیودو سال پیش ،دختران کارآموز در آزمایشگاه حتی پشت میکروسکوپ ــ سر کالس درس ــ رو میگرفتند!
منبع :زن روز ،شماره  ،141ص  17 ،1دی 1947
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تصویر شماره ( .)9طنز؛ اگر کشف حجاب نشده بود!
منبع :زن روز ،شماره  ،141ص  17 ،11دی 1947

دیگیر گفتمیان مسیلط در نن دوره بیرای بیه
با توجه به تدویر شماره ( )0یکی از پرکتیسهیای
ِ
حاشیه راندن حجا  ،مخدوش کردن اعتبار گفتمانی و اصالت حجا بیا غیرمنوقیی نشیان دادن
نن بوده است .در این وضعیت سعی میشود عالوهبر چادر ،مولوبیت کلی حجا نیع بیه منازعیه
کشیده شود ،تا از این طریق ،اعتبار گفتمان دیگری را سلب و خود را موجیه نشیان دهید .ازجملیه
نمادها و نشانههای چیرگی یک گفتمان ،صابلیت اعتبار نن است (جورکویه.)3130 ،

در چنین حالتی ،ننچه به نن اصالت داده شده است ،فعالیتها اجتمیاعی و شیغلی زن اسیت.
همانگونییه کییه در تدییویر شییماره ( )1نیییع مشییاهده میشییود ،چییادر زن بییهدلیل ناهمییاهنگی بییا
اجتماعی وی ،به تمسخر گرفته شده است و عملی غیرمنوقی جلوه میکند.
فعالیتهای شغلی و
ِ
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تصویر شماره ( .)4ابالغ مراتب خوشبختی محمدرضا شاه و فرح به نماینده پیروز دختر شایسته ایران در مسابقات جهانی
منبع :زن روز ،شماره  ،171ص  1 ،9تیر 1947

در ادامه ،برگعاری مسابقاگ «دختر شایسته» در ایران توسط مجله «زن روز» صابلتیلیل اسیت
که با حمایتهای گفتمان رسمی کشور (تدویر شماره  ،)2در باالترین سوح انجام میشد.
با فهم ویهگیهای مورحشده برای دختر شایسته میتیوان بیه گفتمیان زن مولیو در نن دوره،
دسترسی مشخصتری پیدا کرد .در شماره  323مجله زن روز ،در توصیف دختیر شایسیته بیا ایین
عنوان که «شایسته ،نهفقط زیبا »...نوشته شده است:
مسابقه انتخا دختر شایسته ایران ،مسابقه انتخا دختر زیبا نیست ،زیرا زیبیایی ظیاهر ،بیدون
زیبایی باطن ،همچون غذای رنگین ،ولی بیمعه است .پس دختر شایسته چگونه دختری اسیت؟
دختری که هوش ،شخدیت ،اد  ،سلیقه ،زیبایی و جذابیت ،هنردوستی و امیروزی بیودن را بیا
هم در خود جمع کرده باشد .دختری که متعلق به زندگی امروز و دنیای متجدد و پیشیرفته امیروز
باشد و بهفراست دریافته باشد که انسان باید برای درک سیعادگ و رفیاه در طیول زنیدگانی خیود،
شایسته ،فهمیده ،و هوشیار باشد نه عروسکی نراسته! (زن روز ،دی .)2 ،3129

تأکید گفتمانی بر ویهگی هیایی ماننید هیوش ،شخدییت ،اد  ،سیلیقه ،زیبیایی و جیذابیت،
هنردوستی و امروزی بودن ،بیهعنوان ویهگیهیای دختیر شایسیته ،ازجملیه تعریفهیای میدرن از
گفتمانی یادشده ،یک دال ،همواره با هوییت زنانیه
هویت مولو زنانه است .در میان ویهگیهای
ِ
دال گفتمانی ،امروزی بودن اسیت .بیهنظر میرسید ایین ویهگیی از گفتمیان
گره خورده است .این ِ
تجدد در ایران و مدرنیسم در غر گرفته شده و دال مرکعی حکومت پهلوی دوم است.
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تصویر شماره ( .)1زنان چگونه بعد از کشف حجاب پیشرفت کردند و در فعالیتهای اجتماعی و شغلی حضور پیدا کردند...
منبع :زن روز ،شماره  ،141ص 17 ، 1دی 1947

در تدویر شماره ( )2در بازنمایی از هویت گفتمانی متخاصم ،اینگونه وانمیود شیده اسیت کیه
هویت زنانیه در گفتمیان سینتگرا ،در زنجییره هیمارزی «خرافیهگرایی» (زن وسیمهکش معتقید بیه
جادوجنبل و جن و پری)« ،در خانیه بیودن» (در نشیپعخانه بیودن) و «شییءوارگی» (ارزش دیید و
کماجدان داشتن) تعریف میشود .این درحالی است که در گفتمانی که به تجدد صائل اسیت ،هوییت
زنانه در زنجیره همارزی «دارا بودن مناصب مهم حکومتی» (پارلمان ،صینه دیگیری از فعالیتهیای
زن نوخواه ایرانی است)« ،فعالیتهای شغلی» (زن اتمی و نظامی و استاد دانشگاه)« ،توانایی برابر یا
بیشتر از مردان» (سختترین وظیفهای باشد که حتی بسیاری از میردان و پسیران جرئیت انجیام نن را
نداشته باشند) تعریف میشود و همه اینها در ذیل دال گفتمانیای مانند نزادی و کشف حجا (اگر
نهضت نزادی زن نبود )...که زمینه بروز این امور مولو است ،رخ میدهد.
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شکل شماره ( .)9زنجیره همارزی رشد و شکوفایی زن
(بازنمایی گفتمان از این زنجیره بنا به منافع خود برعکس است)

در اینجا ذکر نکتهای درباره زنجیره همارزی ضروری بهنظر میرسد .در زنجیره همارزی ،ییک
امر مولو درون زنجیرهای از صفاگ تعریف میشود .درواصیع امیر مولیو  ،الگیوی داللتییای
(دلیل) برای رسیدن به نن صفاگ است .گفتمان ،در پی تیقق صیدرگ و اییدههای گفتمیانی خیود
است و از امر مولو (بدیهیتر) تنها بهعنوان ابعار استفاده میکند .نکته دیگری که وجود دارد این
اسییت کییه در مرحلییه نخسییت ،دالهییایی ماننیید «نزادی» و «امییروزی بییودن» بییهعنوان معناهییای
گفتمانیای که تیققبخش «رشید و پیشیرفت زنیان» هسیتند ،مویرح میشیوند .همیین دالهیای
گفتمیانی
گفتمانی ،زمانیکه اصالتی برای ننها تعریف شد ،خود دارای اعتبار میشیوند و معیانی
ِ
سازی همراه با نن ،مولو تلقی شوند .براسا تدویر شماره(،)2
دیگر میتوانند در سایه برجسته ِ
معانی گفتمانیای مانند «دارا بودن مناصب مهیم حکیومتی»« ،فعالیتهیای شیغلی» و «توانیایی
ِ
برابر یا بیشتر از مردان» بهواسوه دالهای «نزادی» و «امروزی بودن» برجسته میشوندا دالهیایی
که ممکن است پیشتر ،بهواسوه پیوند با امر مولو ِ کلیای مانند «رشد و پیشرفت زنان» اصیالت
پیدا کرده باشند.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .تمام این دالها که پیش از مفدلبندی در گفتمان ،بهعنوان دال شناور در میدان یا نظم گفتمیانی ،حاضیر و دارای چنیدگانگی
معنایی بودهاند ،از طریق مفدلبندی ،از ابهام معنایی خارج شده و در پیوند با دالهای دیگر ،معنای مشخدی گرفتهاند.

در مولبی دیگر از این مجله (زن روز ،شیهریور  ،)3 ،3129نمونیه مشیابهی از غیریتسیازی
بهنمایش گذاشته شده است .در این مولب« ،موفقیت زنان» (چرا ما ایندیرا گاندی و مادام کیوری
نداریم؟ چرا از میان زنان ایران ،نابغه بیرون نیامده است) در زنجیره هیمارزی «تیدییالگ» صیرار
داده میشود و با بازنمایی گفتمان سینتگرا ،ایین گفتمیان را فاصید دالهیایی ماننید «تیدییالگ»
(دختران دبیرستان کافرند)( ،دبیرستان دختر را فاسد میکند)« ،نزادی زن» ،و درنهایت« ،پیشیرفت
و موفقیت زن» تلقی میکند .همچنیین گفتمیان سینت و میذهب را بیا «تعدیب» (پیدرم میردی
متعدب و سختگیر است که میگوید دختر نباید بیشتر از  2کال ابتدایی در بخواند) و «صائل
نبودن به تفریح» (هرکس به سینما رفت ،کافر است) پیوند میزند.یکی از نکتیههای ایین مولیب،
بهحاشیه راندن خانواده و کمک دختران در فعالیتهای خانه است (شدهام کلفت خانه و پرسیتار 3
بچه صدونیمصد مادرم ،که خواهر و برادرهای من هستند) .بهنظر میرسد در گفتمان رسمی ،بیر سیر
نوعی از نزادی فردی که با فردیت یی در مقابل عضوی از خانواده بودن یی همراه است ،توافق میشود.
همانگونه که پیشتر گفتیم ،دال گفتمانی زیبایی و جذابیت که در یی یکی از وجوه خود یی کشیف
حجا تعریف میشود ،در این دوره بسیار پرصدرگ است ،اما دالهای دیگیری کیه ایین زیبیایی و
جذابیت را تعریف میکنند ،در نسبت برصرار کردن با نشانههایی مانند نزادی و بهروز بودن ،تعریف
جدیدی را خلق میکنند .مولب زیر که در بخش «خوا و تعبییر خیوا مدیور» مجلیه زن روز
نمده است ،مشخص می کند که چگونه از تلفییق نزادی ،امیروزی بیودن ،زیبیایی ،و روشینفکری،
میتوان به مدلولی چون «برهنگی و اندامنمایی» رسید.

تصویر شماره ( .)1خواب و تعبیر خواب مصور

(خواب ،تعریف میشود و کارشناس مجله آن را تعبیر میکند).
منبع :زن روز ،شماره  ،111ص  3 ،13شهریور 1947
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در مولییب خییوا و تعبیییر خییوا مدییور«مینیییژوپ پوشیییدن» را کییه در گفتمییان سیینت
«بیبندوباری» و «جلف بودن» تلقی میشود (دیدم که دامن دخترک خیلیخیلیی کوتیاه اسیت...
اگر اینطور جلف لبا نپوشیده بود ،دختر بدی بهنظر نمینمید) ،بیهعنوان گونیهای از «همرنید
جماعت شدن» (از عرو جوانتان نمیتوانیید توصیع داشیته باشیید ،همرنید جماعیت نشیود) و
«نزادی» (فقط بهخاطر طرز فکر صرون وسوایی شما ،خودش را پارچهپی کند) توصیف میکنید و
مخالفت با نن در زنجیره همارزی «صرون وسوایی بودن»« ،تاریکفکری» و «حسادگ» بازنمیایی
میشود .در این وضعیت« ،امروزی بودن» (در مقابیل صیرون وسیوایی بیودن) ،نزادی (در مقابیل
پارچهپی کردن) و «زیبایی» (زنی زیبا عین ستارههای سینما)( ،بیه عروسیتان حسیادگ میکنیید،
زیرا از شما جوانتر و زیباتر است) در زنجیره همارزی «اندامنمایی» و «برهنه بیودن» (مینییژوپ
پوشیدن)( ،لبا بدننمایی پوشیده بود) صرار میگیرد.
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شکل شماره ( .)4بازنمایی مجله زن روز از زنجیره همارزی «برهنگی و اندامنمایی» در مقابل «مخالفت با برهنگی»

پیش از ترسیم مفدلبندی دالهای اصلی گفتمان پهلوی دوم ،توجه به دو ایده گفتمانی دیگیر
یی برگرفته از مجله زن روز یی در حوزه زیبایی زنان ،ضروری بهنظر میرسد که عبارتند از :ایده نرایش
کییردن (زن روز ،شییهریور  )21 ،3129و الغییر بییودن (زن روز ،خییرداد  .)23 ،3129براسییا
گعارههای بنیادین در حوزه زیبایی زنان ،الغیری ،براسیا تدویرسیازیهای رسیانهای ،جعئیی از
بدیهیاگ زیبا شدن تعریف میشود ( ِس ِندر  .)0132 ،ایین مسیئله در میورد دال نراییش کیردن نییع
صدق میکند.
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بحث و نتیجهگیری

با توجه به ویهگیها و ابعاد گفتمانی زن مولو در دوران پهلوی دوم ،بهنظر میرسید کیه تعرییف
گفتمان رسمی این دوره در این نظم گفتمانی ،بسیار متأثر از سه اپیستمه مهم ههمونیکشده غیر
در نن دوره زمانییجغرافیایی ،یعنی «نزادی»« ،عقالنیت» ،و «امروزی بیودن» اسیت کیه همگیی
زیرمجموعه معرفت نهادینهشدهتری چون «مدرن بودن» هستند و بهواسیوه نن تعرییف میشیوند.
هریک از این دالهای گفتمیانی نییع در پیونیدی انیدیاری بیا «زن اجتمیاعی» صیرار مییگیرنید.
همانگونه که مشاهده شد ،زمانیکه از ویهگیهای دختر شایسته سخن بیهمیان مینیید« ،امیروزی
بودن» او بسیار مهم تلقی میشودا همچنین ،زمانیکه از کشف حجا  ،بهعنوان گعارهای عقالنیی
ِ
و نزادیگرا ،در مقابل میدودیت و نانگاهی ییکه برنمده از حجا تلقی شده ییی صییبت میشیود،
اثر اپیستمه نزادی و عقالنیت که در پیوند با «اهمیت حضور اجتماعی» صرار دارد را درک میکنیم.
ایده معرفتی نزادی ،نغاز تعریف مدرن خود را در جهان ،با انقال کبیر فرانسیه و در اییران بیا
دوره مشروطه و در صالب نزادیهای سیاسی مییابید .ایین دال در طیول سیالها بهواسیوه اهیداف
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گفتمانی مسلط حکومتها ،به حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیع نفوذ کرد و در نقوه مهم تاریخی
ِ
کشف حجا نیع یی که در تاری  39دی توسط حکومت پهلوی اول رصم خورد یی بیهعنوان میدلولی
بر دال نزادی زنان خودنمایی کرد .بهاینترتیب ،بیحجابی زنان ایرانی بهعنوان حق ننان برای نزادی
تعریف شد .این همان پیوند گفتمانیای است که امام خمینی(ره) در سیالهای پییش از انقیال ،
سعی در واسازی و بهچالش کشیدن نن داشت .دال گفتمانی مهم نزادی با تعریفی دیگیر در حیوزه
سیاسی ،بعدها توسط امام خمینی(ره) و در دوره حییاگ جمهیوری اسیالمی نییع توسیط گفتمیان
اصالحطلبی و در حوزههای گوناگون سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی ،و ...جلوهگر شد.
گفتمانی «عقالنی بودن» که در مقابیل نگیاه خرافیه نمیع مویرح میشیود ،همچنیین
معنای
ِ
«به روز بودن» که در مقابل نگاه سنت گرا و بیا تعرییف تخاصیمنمیع «واپسزدگیی» نییع مویرح
می شود ،توسط گفتمان حاکم در زمان شاه به کار گرفته شیدا ایین دال هیای مهیم گفتمیانی نییع
ازجمله دالهایی هسیتند کیه از گفتمیان تجیددگرا بیه ایین دوره کیو کردهانید .بنابیه تعرییف
تجددگرایی و به روز بودن در این موصعیت زمانیی جغرافیایی ،مذهبی و پایبند به شعائر دینی بودن
به عنوان جعئی از سنتگرایی و عقب ماندگی در مقابل تیوالگ تکنولوژییک دوره میدرن تلقیی
شده و در مقابل امروزی بودن و عقالنیت تعریف میشود .مشخص است که دال تجددگرایی نیع
به عنوان نشانه دیگری از اپیستمه دنیای مدرن مورح است و در چنین زمانی هرننچه خیود را بیا
این دال ،پیوند نعند ،عقب مانده معرفی میشود.
ههمیونی خیود بیه دیگریسیازی میپیردازد ،ایین ابیعار
گفتمان پهلیوی دوم کیه بیرای ت بییت
ِ
ساز خود را در جایی در مقابل کلیت حجا  ،و در جای دیگری در مقابیل حجیا چیادر
غیریت ِ
صرار میدهد .بهنظر میرسد این دو نوع دیگریسازی با توجه به دو سن مخاطب درنظر گرفته شده
استا یک نوع کسانی هستند که گفتمان رسمی پهلوی ،تدور سوژه کردن کامل ننها برای خود را
درسر می پروراند ،و در مقابل ،کسانی هستند که این امکان بیرای ننهیا حیداصلی فیرض میشیود.
براسا دیگریهای گفتمانی ،مخاطب ایده دوم ،کسانی فرض میشوند که از هویتهای میذهبی
سرچشمه میگیرند .درواصع ،گفتمان در اینجا صدد دارد تا حد امکان از استفاده گفتمانهای رصیب
از دال خالی ،جلوگیری کند .استفاده گفتمان متخاصم از دال خالی ،میتوانید منجیر بیه واسیازی
بودن تام» یا «مخالفت با حیا» را به خود جلب کند.
گفتمان خودی شود و دال «غیرمذهبی ِ
همانگونه که گفته شد« ،حجا » و «حجا چیادر» اییدههایی هسیتند کیه در ایین دوره بهشیدگ
نکوهش میشوند .اما صیرفنظر از اییدههای نکوهششیده توسیط ایین گفتمیان ،هویتهیای میذهبی،
گفتمانهای کمونیستی یی که در نن دوره بیشتر با عنوان ارتجاع سرخ و سیاه مورح میشدند ییی و همچنیین

گفتمان هرزهگرایی غربی ،ازجمله هویتهای گفتمانیای بودنید کیه گفتمیان پهلیوی دوم ننهیا را
مورد بازنمایی منفی صرار میداد .مسئله متخاصمسازی گفتمیان هرزهگراییی غربیی نییع صابلتأمیل
است .گفتمان پهلوی دوم درصدد ترویج کشف حجا و نکوهیده نشان دادن نن ،بهویهه حجیا
چادر ،بود و در این وضعیت ،زنان را به فعالیتهای اجتماعی فرامیخوانیدا فعالیتهیایی کیه بیه
تعبیر خودش «ندف جمعیت را بیدار و وارد جامعه میکند» .براسا این مفدیلبندی ،درواصیع
حضور اجتماعی زنان ،پیوند انیداریای با بیحجابی برصرار میکند.
در این شرایط ،گفتمان پهلوی دوم در پی ایجاد فضایی اسیتعاری ،سیعی دارد خیود را تیا حید
امکان از پیوند با گفتمانهایی که در جامعه ایران یی بهسبب رویکردهای مذهبی یی نکیوهش میشیوند،
جدا کند و خود را متمایع از ننها نشان دهد و باز هم بهتعبیری «دال خالی» دراختیار گفتمانهیای
رصیب صرار ندهد .بر این اسا  ،گفتمان پهلوی ،گفتمان هرزهگرای غربیی را کیه بیه تعبییر خیودش
«رویکردی در میان گفتمانهای غربی است» یی و احتماال در ایین تعبییر ،چنیین گفتمیانی بیا جرییان
اصلی حاضر در جهیان غیر متفیاوگ اسیت ییی دیگریسیازی میکنیدا از دیدگییاه گفتمیان پهلیوی،
ِ
گفتمانهای غربی ،عموما با میوریت مدرن بودن ،پیشرفت اجتماعی و ...شکل یافتهاند و تنها در
بعضی رویکردها ،بیبندوباری نیع جیعء نشیانههای نن صیرار میگییردا بیر ایین اسیا  ،اینگونیه
بازنمایی میشود که اوال گفتمان پهلوی بهدنبال چنین رویکردی نیست و ثانیا ،زنان ایرانی با توجیه
به ویهگیها و صیفتهای اخالصییای کیه دارنید ،بهسیوی ننهیا گیرایش پییدا نمیکننید .ایین در
حالیست که ننچهکه هویتهای مذهبی بهعنوان اندامنمایی و برهنگی یی بهعبارگ دیگیر هرزگی یی
تلقی میکنند و در انضمام نن یی و بدون نشانه و صالبگذاری ییی «پوشیدن لبا های حیداصلی بیرای
زنان حتی در مقابل افرادی بیهجع خیانواده» اسیت ،در ایین گفتمیان میورد پسیند صیرار میگییرد و
مخالفت با نن رویکرد «صرونوسوایی»و «پارچهپی کردن» تلقی میشود.
رویهمرفته میتوان گفت ،گفتمان پهلوی دوم ،گفتمان مارکسیسیتی و هویتهیای میذهبی را
بهشدگ ،دیگریسازی میکنیدا امیا اگیر بخیواهیم دربیاره وجیه غلبیه نن صییبت کنییم ،اغلیب
درگیریهییای گفتمییانی کییه مجلییه زن روز و سییخنرانیهای شییاه پرچمییدار نن اسییت ،مییرتبط بییا
دیگریسازی مذهب و واسازی پیوند نن با هویت زنان اسیت .در ایین وضیعیت ،وجیوه مختلیف
سنتی جامعه ایران ییی پیوند خیورده
هویت زنان که با مذهب یی برحسب ریشههای
گفتمانی پیشین و ِ
ِ
است ،ساختارشکنی و واسازی میشود.
ازجمله نتایج به دست نمده در پهوهش حاضر ،فهم یکی از الگوهای استفاده گفتمان از کارکرد
زنجیره همارزی است .در زنجیره همارزی ،یک دال گفتمانی رسو کرده (مانند مولوبییت لبیا
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زیبا پوشیدن) بهعنوان مسئله اصلیای تلقی میشود که گفتمان در پی تیقق نن اسیت .در مرحلیه
بعد ،گفتمان اینگونه القا میکند که بدون میقق شدن امری که موردمنازعه است (مانند لباسی بیا
دامن کوتاه) نن دال گفتمانی رسو کرده (لبا زیبا پوشیدن) تیقق پییدا نمیکنید .ایین درحیالی
اصلی گفتمان در بون خود ،ت بیت امر موردمنازعه ،ازطریق ایجاد پیوند انیداری
است که مسئله
ِ
با دال رسو کرده است.
اصیلی اش،
به عنوان نمونه در تدویر شماره ( ،)9گفتمان اینگونه وانمود میکند کیه هیدف
ِ
بیان اپیستمه هایی مانند نزادی ،زیبایی ،و روشنفکری است ،درحالی کیه برهنگیی و انیدامنمایی
انیدیاری برهنگیی و انیدام نمیایی بیا نزادی ،زیبیایی ،و
برای این گفتمان اهمیت دارد و پیونید
ِ
روشنفکری به این سبب مورح میشود که دال های موردمنازعیه خیود را ت بییت کنید .درواصیع،
گفتمان می خواهد از طریق کنار هم گذاشتن دالی مانند برهنگی با دال هیایی چیون نزادی و،...
برای ننها وجاهت بهدست نورد.
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شکل شماره ( .)1بازنمایی گفتمان در مقابل هدف گفتمان
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مرادی ،علیرضا ( .)3131تحلیل گفتمان سینمای جنگ ا تاکید ر آثار حاتمیکیا (پاییاننامیه کارشناسیی ارشید).
دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
مك دانل ،دایان ( .)3131مقدمهای ر نظریههای گفتمان (مترجم :حسیینعلی نیوذری) .تهیران :انتشیاراگ فرهنید
گفتمان( .تاری اصل اثر)3332 :
میالنی ،نداا و اباذری ،یوسف ( .)3132بازنمایی مفهوم «غر » در نشریاگ دانشجویی .نامه علوم اجتماعی،02 ،
.39-300
نظرزاده ،شقایقا و افخمی ،علی ( .)3131زنان در دو دولت :تیلیلی گفتمانی از جایگاه زنیان در دولتهیای دهیه
 31شمسی .فصلنامه ز ان پژوهی.312-322 ،)31(2 ،
ویمر ،راجر دیا و دومینیک ،جوزف نر ( .)3133تحقیق در رسـانههای جمعـی (متیرجم :کیاوو سیید امیامی).
تهران :سروش و مرکع تیقیقاگ ،موالعاگ و سنجش برنامهای( .تاری اصل اثر )3331
یورگنسن ،ماریانها و فیلیپس ،لوئیع ج ( .)3133نظریه و روش در تحلیل گفتمان(مترجم :هادی جلیلی) .تهران :نشر
نی( .تاری اصل اثر)0110 :
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هویت زنانه در گفتمان
پهلوی دوم ...
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چگونه به این مقاله استناد کنیم:

کوثری،مسعود؛وتفرشی،امیرعلی(.)6931هویتزنانهدرگفتمانپهلویدوم؛مطالعهموردیمجله«زنروز»
و سخنرانیهای محمدرضاشاه درباره زنان .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.641-671 ،)6(61 ،
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