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یکی از جنبه های مهم هویت اجتماعی زنان را تشکیل می دهد در این مقاله موضوع تساوی زن و مرد که :  چکيده

بر پایه ویژگی های صوری متون فقهی تولیدکنندگان گفتمان اصالح طلبی و بافت موقعیتی آن ها با توجه به تسلط 

روش از این رو  گفتمان اصالح طلبی با استناد بر رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف مورد بررسی قرار می دهیم.

؛ گفتمان اصالح تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکالف مورد استفاده قرار گرفت. سئوال های این پژوهش عبارتند از

طلبی چگونه و با استفاده از چه ابزاری هویت زنان را برساخته کرده است؟ و چگونه معنای متفاوتی از برساخته سازی 

نتایج بدست آمده ل گفتمان انقالب اسالمی ارائه کرده است؟ هویت اجتماعی زن با محوریت تساوی زن و مرد ذی

نشان داد؛ از آنجایی که هر گفتمان به دنبال تقویت توانمندی های سیاسی و کسب قدرت است گفتمان اصالح طلبی 

 شیعی انقالب اسالمی ارائه کرده -در پی این هدف نه تنها برساخته جدیدی از هویت اجتماعی زن ذیل گفتمان فقهی

در واقع رابطه دیالکتیکی موجود بین ویژگی  بلکه با همراهی این قشر پایگاهش را نیز در جامعه قدرت بخشیده است.

های زبان شناختی متون فقهی تولیدشده در گفتمان اصالح طلبی و ساختار اجتماعی آن باعث بازتولید گفتمان می 

 مونی شدن آن کمک می کند.شود و با تقویت موقعیتش در میان دیگر گفتمان ها به هژ

جتماعی، تساوی زن ا زنان، گفتمان، انقالب اسالمی، برساخته، اصالح طلبی، تحلیل انتقادی، هویت  :يديکل واژگان

 و مرد
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 مقدمه

قشر زنان در جامعه ایران، تحوالتی را پشت سر گذاشته اند، که تأثیرات مهمی در نگرش و گفتمان های هر دوره نسبت 

به آنها داشته است. وقوع انقالب اسالمی و شکل گیری گفتمان انقالب اسالمی یکی از این تحوالت است. انقالب اسالمی به 

اسالمی شیعی به ایجاد هویتی معناساز و معنابخش می پردازد و  –هنگ سیاسی عنوان یک پدیده گفتمانی با بهره گیری از فر

یکی از ویژگی های آن ذی سهم بودن زنان است که با استفاده از فرهنگ اسالمی سعی کرد کرامت انسانی اش را به او بازگرداند. 

تصویری که از هویت اجتماعی زن وزه ها بوده است. از این رو، حوزه زنان و مسائل آن از ابتدای انقالب یکی از پر منازعه ترین ح

درگفتمان انقالب اسالمی برساخته شد، در سال های نخست بعد از انقالب تصور رایج در بین تمام گروه هایی بود که در انقالب 

که به مسئله  شرکت فعال داشتند. اما از دهه دوم انقالب شاهد شکل گیری گفتمان هایی ذیل گفتمان انقالب اسالمی هستیم

زن و هویت اجتماعی آن توجه کردند و با قدرت گرفتن در عرصه سیاسی توانستند با استفاده از زبان اقتدار برساخته جدیدی از 

اهمیت پرداختن به آن بدلیل تفاسیر متفاوت حول محور برساخته کردن هویت اجتماعی زن هویت اجتماعی زن را عرضه کنند. 

در میان کردارهای اجتماعی موجود هویت اجتماعی زن از اهمیت مان انقالب اسالمی است. هم چنین در گفتمان های ذیل گفت

ای تقریبا نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند و نیز به تبع آن موضوع برابری زن و ویژه ای برخوردار است چرا که در هر جامعه

با مشاهده  لش برانگیز دنیای امروز و به تبع آن در ایران باشد.مرد در وجوه مختلف، باعث می شود این موضوع از موضوعات چا

جامعه ایران طی سالهای روی کارآمدن دولت اصالحات به نظر می رسد گفتمان اصالح طلبی ایدئولوژی خاص خود را به عنوان 

طرح و از طریق نهادهای اجتماعی مسلط در جامعه ایران از طریق متون تولید شده توسط تولیدکنندگان خود م -گروه سیاسی 

سیاسی و اجتماعی صاحب قدرت و نفوذ تثبیت کرده است. در واقع گفتمان اصالح طلبی یک جریان سیاسی، فرهنگی و 

مطرح شد و با تکیه بر اصل کرامت انسانی، با شعار تساوی زن و مرد و آزادی اندیشه شناخته  07اجتماعی است که در دهه ی 

(. 474: 9719مفاهیمی چون توسعه سیاسی و جامعه مدنی مشخص می شود )شفیعی فر، ( و با 99: 9701)مطهری، 

تولیدکنندگان گفتمان زنان که تعدادی از  نهادهای سیاسی و اجتماعی را در اختیار داشتند با فعالیت های زبانی خود سعی 

ند. یکی از این عرصه ها، عرصه فقه و کردند، هویت اجتماعی زن را با توجه به ایدئولوژی مسلط اصالح طلبی برساخته کن

تأثیرگذاری تولیدکنندگان آن در عرف جامعه است. این گفتمان با به کارگیری قرائت خاصی از گفتمان مذهبی و با استفاده از 

 متون و تأثیرگذاری مراجع دینی نوع خاصی از هویت را با محوریت اصل کرامت انسانی و تساوی زن و مرد برساخته می کند.

بنابراین مسأله این مقاله این است؛ چگونگی این تاثیرگذاری را بررسی کرده و نشان دهیم گفتمان مسلط اصالح طلبی با استفاده 

از چه ابزارهایی نگرش قشر زنان را نسبت به تساوی موقعیت شان با مردان تغییر داده و در این راستا توانسته است هویت 

دیگر نقش زبان و قدرت در برساخته شدن بخشی از هویت اجتماعی زنان مشخص شود و  جدیدی را برساخته کند. به بیان
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اصالح طلبی از لحاظ سیاسی و اجتماعی در میدان رقابت های گفتمانی  الگویی گفتمانی و علمی برای بررسی عملکرد گفتمان

 در جامعه ایران ارائه گردد.

 

 روش پژوهش

تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکالف در نظر گرفته شده است. فرکالف روش مناسب برای این پژوهش روش کیفی 

معتقد است رابطه ی دیالکتیکی بین ساختارهای خرد گفتمان )ویژگی های زبان شناختی( و ساختارهای کالن جامعه 

مان را تعیین می )ایدئولوژی و ساختارهای اجتماعی( وجود دارد. همان طور که ساختارهای کالن جامعه ساختارهای خرد گفت

(. برای نشان 959ی خود ساختارهای ایدئولوژیک و گفتمانی را بازتولید می کنند )همان: کنند، ساختارهای گفتمانی نیز به نوبه

دادن این عقیده فرکالف سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین را مشخص می کند که در ارتباط با متن است زیرا در روش تحلیل 

شود. به این ترتیب که در مرحله توصیف ابتدا متن را با توجه به مضامین، روابط و ل از فرد، از متن سوال میگفتمان به جای سوا

هویت ها )فاعالن( تحلیل می کند تا منابع قدرت و ایدئولوژی های پنهان پشت متون زبانی را تبیین کند ولی از آنجایی که هر 

ید با توجه به دانش زمینه ای مفسر تفسیر شود و در مرحله آخر با توجه به آنچه متن در زمینه ای خاص تولید می شود، متون با

در دو مرحله قبل به دست آمده است به تبیین می پردازد و نشان می دهد چگونه ساختارهای اجتماعی محدودیت هایی در 

 گفتمان به وجود می آورند و گفتمان ها چه اثری بر ساختارها دارند. 

تولید  داده ها متن هستند که به طور معمول در کتاب ها موجود می باشند. قلمرو تحقیق شامل تمام در این پژوهش 

می باشد و در بین تولیدکنندگان یوسف صانعی برای این پژوهش در نظر گرفته  کنندگان گفتمان زن در گفتمان اصالح طلبی

ای که بین مردم و مراجع از گذشته وجود داشته است، جایگاه و نیز به دلیل رابطه  شد زیرا او بدلیل کثرت متون در مورد زن

ویژه ای در بین تولیدکنندگان گفتمان زن در کردار گفتمانی اصالح طلبی پیدا کرد، از این رو برای این پژوهش انتخاب شد و 

ن( روش تحلیل گفتمان ، متون براساس سه مرحله )توصیف، تفسیر و تبیی44-07پس از جمع آوری کتب ایشان در بین سالهای 

انتخاب سواالت براساس طرح این پژوهش در مرحله توصیف شامل: الف( واژگان و ب(  انتقادی فرکالف مورد بررسی قرار گرفت.

دستور می شود و در مرحله تفسیر با توجه به دانش زمینه ای و زمینه اجتماعی نویسنده با استفاده از ویژگی های صوری متون 

نویسنده از لحاظ ایدئولوژی بررسی شده است. در « بافت موقعیتی»و در نهایت « بینامتنی»شته ها تفسیر توصیف شده، نو

مرحله تبیین نیز که مهم ترین بخش از مراحل سه گانه فرکالف می باشد روند مبارزات قدرت در عرصه اجتماع به وسیله متون 

رسی قرار گرفته و برایند آن در بخش مربوط به بررسی متون صانعی تولید شده بیان می شود. سه مرحله مذکور با هم مورد بر

 مطرح می شود.
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 هایافته

یکی از ویژگی های برجسته زبان گفتاری گفتمان اسالمی در هم آمیختن شیوه ی : ساختار گفتمان انقالب اسالمی

گفتار دینی و سیاسی است. ریشه ی این درهم آمیختگی به رابطه روحانیت و مردم در سنت فرهنگی شیعی باز می گردد که از 

ر شرعی مربوط به فروع دین از روحانیت مقلد بوده است. براساس این رابطه، مردم باید در امو-نظر تاریخی رابطه مرجع تقلید

پیروی کنند، زیرا آن ها مراجعی هستند که اطالعات الزم در این زمینه را دارا می باشند. بعد از شکل گیری انقالب اسالمی این 

 رابطه که در اساس رابطه ای شرعی و فقهی است، به امور سیاسی و اجتماعی نیز کشانده می شود. 

ب اسالمی جریان اصالح طلبی مدت ها قبل از روی کارآمدن در عرصه سیاسی و سپس با روی کار آمدن دولت از دهه دوم انقال

و بدست گرفتن قدرت سیاسی، تفکر انتقادی خود را در محیط ها و عرصه های مختلف آشکار ساخت. در حقیقت براساس نظر 

تماعی اصالح طلبان، به عنوان ایدئولوژی مسلط مطرح شد و فرکالف ایدئولوژی اصالح طلبی به عنوان ایدئولوژی خاص گروه اج

از آن پس از طریق نهادهای اجتماعی و سیاسی صاحب نفوذ و قدرت در جامعه تثبیت شدند. در این بین تولیدکنندگان گفتمان 

ماعی زن را با توجه به زنان که تعدادی از این  نهادها را در اختیار داشتند با فعالیت های زبانی خود سعی کردند، هویت اجت

ایدئولوژی مسلط اصالح طلبی برساخته کنند. یکی از این عرصه ها، عرصه فقه و تأثیرگذاری تولیدکنندگان آن در عرف جامعه 

است. این گفتمان با به کارگیری قرائت خاصی از گفتمان مذهبی سعی کرد با استفاده از متون و تأثیرگذاری مراجع دینی نوع 

پیشرفت آرمان های زنان عمدتاً ناشی از همکاری زنان »ت اجتماعی زن را برساخته کند. نیکی کدی می گوید: خاصی از هوی

: 9747)کدی، « ای داشته اندسکوالر و مذهبی بوده است اما مردان سکوالر و روحانیون اصالح طلب نیز در آن نقش فزاینده

طی آن گونه های گفتمان به شیوه های تازه ترکیب می شوند و  (. گفتمان اصالح طلبی نوعی کردار گفتمانی است که977

فرهنگی اند. از این رو توانست بر گفتمان هایی که قبل از  –نشانه و نیروی محرک تغییرات گفتمانی و در نتیجه اجتماعی 

 خودش بود فائق آید و در این میدان گفتمانی برساخته جدیدی از هویت اجتماعی زن را تعریف کند. 

از آن نظر که انسان  -گفتمان اصالح طلبی گونه ای فرهنگ سیاسی که مبتنی بر حرمت کرامت انسان: برابري زن و مرد         

( و برای کرامت انسانی زن تفسیری متفاوت از گفتمان های سنتی ارائه می کند. به طوری 44: 9704می باشد )رضوی،  -است

(. 99: 9701)مطهری،  نسانی، با شعار تساوی زن و مرد و آزادی اندیشه شناخته می شودکه این گفتمان با تکیه بر اصل کرامت ا

بدین ترتیب یکی از بحث های مهم در گفتمان اصالح طلبی برابری زن و مرد می باشد. بر این اساس در بین متون موجود، آثار 

-ی گفتمان اصالح طلبی که به این مسأله به شیوهیوسف صانعی به عنوان یکی از روحانیون اصالح طلب برجسته در گفتمان دین

های مختلف و در قالب احکام فقهی و متفاوت از قرائت های معمول بین تولیدکنندگان متون فقهی در فضای گفتمانی پس از 

 نگاشته شده است.  44 – 07انقالب توجه کرده است، انتخاب کردیم. آثاری که بین سالهای 
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صانعی بر خالف حکم معمول در بین علمای شیعه و تولیدکنندگان متون دینی می گوید: با وجود در قيمومت ما در کتاب      

 (.773: 9744پدر، پدربزرگ والیت ندارد همان گونه که با وجود مادر، پدربزرگ والیت ندارد )صانعی، 

 گوید:و در کتاب مذکور )قیمومت مادر( صانعی می

ت والیت عدول مومنان، مورد استدالل قرار می گیرد، مانند آیات و روایات متعددی که به آن دسته از عموماتی که برای اثبا»

 نیکی و احسان و فعل معروف دستور می دهد، همانگونه که پدر را شامل می شود، مادر را نیز در برمی گیرد؛ آیاتی چون:

 9«وَ لِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّیها فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرات...»

در این متن به طور ضمنی نویسنده با تفسیر کلماتی که در قالب آیات قرآن به کار برده شده است تالش می کند جایگاه زن به 

عنوان مادر را مساوی با مرد به عنوان پدر و جد قرار دهد. این نوع عبارتبندی عالقه نویسنده را نسبت به این جنبه از واقعیت 

بی تردید، عقال و عرف »گر از این کتاب از لحاظ اجتماعی نیز این حکم را بررسی می کند: سپس در جای دی نشان می دهد.

انسانی مادر امین و مدبر را در رسیدگی به امور فرزند بر دیگران ترجیح می دهد، دلبستگی و خیرخواهی مادر، قرابت و نزدیکی 

است. اگر مادر و جد پدری و یا هریک از خویشان در رتبه ی او به فرزند از همه ی طبقات خویشان به جز پدر به فرزند بیشتر 

 (.74: 9744صانعی، « ) برابر قرار گیرند، طبیعی است که خرد جمعی انسان ها و فرهنگ انسانی مادر را شایسته تر می داند

عنوان قیم و سرپرست در  اگر از ادله نتوانیم استفاده کنیم که پس از فوت پدر، مادر بر فرزند قیمومت دارد و می تواند به»

در « ولیّ»مراد از (. »97)همان: « اموال صغیر تصرف کند و یا او را به کاری بگمارد، مقتضای این اصول، عدم قیمومت اوست

روایت پدر و جد نیست، بلکه هرکسی که عهده دار امور یتیم باشد و این بار را بر دوش گرفته، به تعبیر روایت، مأجور است و 

 (.37باشد )همان: ولی می 

در این عبارت نویسنده در جایگاه فاعالن ویژگی زنان برای به عهده گرفتن قیمومت فرزند را از لحاظ هویتی بررسی می کند. 

قدرت و توانایی احکام مسلم و قطعی که سال ها مورد استفاده قرار  "نتوانیم"متن در وجه بیانی با به کار بردن وجه کمکی 

خود را در وضعیت مسلط و دارای اقتدار قرار داده است  "نباید"کند. در عبارت بعدی با فعل کمکی وجهی ی میگرفته است را نف

ای همراه با ایدئولوژی خود می بیند که راه را بر هرگونه شک مخاطب را به گونه "طبیعی است که"و با به کار بردن وجه کمکی 

 و تردید می بندد.

 ش می کند با استفاده از زمینه فقهی این حکم، بافت موقعیتی آن را در اسالم نشان دهد:نویسنده در جایی از متن تال

                                                           
 841. سوره بقره، آیه  1
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محل نزاع و اختالف آنجاست که مادر همانند پدر امین و اهل تدبیر است وگرنه اگر مادر فاقد یکی از این دو شرط باشد، »

ن دو شرط، صاحب والیت نیست، پس حیثیت و جهت والیت بر فرزندان به وی نمی رسد، کما اینکه پدر هم با فرض نداشتن آ

 (.94)همان: « بحث این است که آیا مادر بودن موجب عدم قیمومت است یا خیر؟

از وجه رابطه ای و بیانی یک رابطه علّی را سامان داده  "وگرنه"و  "اگر"در این قسمت از عبارات کتاب، نویسنده با آوردن کلمه 

تنی بر عقل سلیم فرض شده است و ممکن است مبتنی بر عقل سلیم ایدئولوژیک باشد و در پایان است. رابطه ی علّی ای که مب

نویسنده با ارائه پرسش دستوری با توجه به متنی که نگاشته و رابطه علّی که ترسیم کرده است، سعی می کند مخاطب را وادار 

ه دگرگونی در افکار و ایجاد تصورات جدید برای به نتیجه گیری کند که مدنظر خودش است و بدین روش به هدف خود ک

مؤید ثبوت والیت زن، »سازماندهی و هماهنگی عالیق و ترجیحات اجتماعی زنان است دست یابد و آن را این طور بیان می کند: 

 (.57)همان: « باشد که مطابق  با اصول و قواعد فقهی  استجواز وصی بودن وی می

از لحاظ بافت بینامتنی با دیگران متفاوت است، فراوان وجود دارد. متونی که نویسنده به کمک در این کتاب عبارت هایی که 

 دهد. آن واقعی بودن حکم والیت زن را از طریق رد کردن زمینه روایی مورد تایید احکام موجود نشان می

قَالَ لَا تُؤْتُوهَا شُرَّابَ الْخَمْرِ وَ لَا النِّسَاءَ ثُمَّ قَالَ وَ أَیُّ سَفِیهٍ  -ا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُوَ ال تُؤْتُو سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ )ع( عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ»

 أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ؛

ران و زنان مسپارید. چه کسی از فرمود: اموال را به میگسا...« وَ ال تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ»امام باقر علیه السالم درباره ی آیه ی 

 (.771: 9774)حرعاملی، « میگسار سفیه تر است

 ؛والَکُموَ ال تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْ هَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ )ع( قَالَ: الْمَرْأَةُ لَا یُوصَى إِلَیْهَا لِأَنَّ اللَّ»

)همان: « اموالتان را به سفیهان مسپارید»امام علی علیه السالم فرمود: به زن وصیت نشود؛ زیرا خداوند عزوجل فرموده است: 

701.) 

مفاد این روایت ها خالف اصول مسلمه قرآن و سنت و عقل است و لذا علیرغم اینکه »صانعی در رد این احدیث می گوید: 

ی هستند؟! آیا به همه« سفها»ر سند معتبرند، نمی توان آن ها را پذیرفت. آیا می توان گفت تمام زنان جزو برخی از آن ها از نظ

 (.57)همان:« بانوان بزرگوار در تاریخ ادیان و در تاریخ اسالم و در تاریخ انقالب اسالمی می تواند چنین نسبتی داد؟!

کند. همان ن به کار می برد، با این کار به طور ضمنی ادعای اقتدار میرا به شکل انحصاری در متو "ما"وقتی نویسنده ضمیر 

به عنوان یکی از مشارکین در رابطه با »طور که در عبارات ذیل آمده است، در اینجا چون مسأله اقتدار صانعی مطرح است 

: 9701)فرکالف، « ان حرف بزنددیگران، از لحاظ وجهیت رابطه ای، به نویسنده این اقتدار داده شده است که از طرف دیگر

915.) 
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رأی ما بر این است که مادر با شرایط یاد شده، پس از فوت شوهر، بر کودکان خردسال والیت دارد و والیت او بر والیت جد »

 (.94: 9744)صانعی، « پدری کودکان مقدم است

نسانی انسان دارد. اصلی که برابری زن و مرد یکی به طور کلی مطالبی که در این کتاب بررسی شد اشاره  به اصل کرامت ا      

از مفروضات اصلی آن است و گفتمان اصالح طلبی به آن تکیه کرده است. عدم تفاوت زن و مرد در توانایی های خود برای بر 

باعث می به آن ها اشاره می کند  3عهده گرفتن مسئولیت یک کودک کافی است و مواردی که صانعی با استناد به آیات قرآن

ی کودک به زن هم داده شود. این موارد از نظر عرف نیز قابل قبول است. صانعی در این کتاب با بیان کردن شود مسئولیت اداره

اصل برابری زن و مرد با داللت تلویحی گفتمان اصالح طلبی را در زمینه فقهی تقویت می کند. زیرا براساس نظریه فرکالف 

شده توسط آن ها دارای تاریخ بوده و متعلق به مجموعه های تاریخی هستند. صانعی نیز در این کتاب گفتمان ها و متون تولید 

کند. از آن جایی که مردم برنامه زندگی خود را به جنبه ی اسالمی و به عبارت بهتر به بعد فقهی گفتمان اصالح طلبی اشاره می

ن به تقویت پایگاه و کسب قدرت گفتمان اصالح طلبی کمک می کند. با دستورات دینی منطبق می کنند، تقویت این بعد گفتما

شان با استناد به دین دفاع کنند و در واقع نویسنده با استفاده از بافت موقعیت دینی خود به زنان اجازه می دهد از حق مادری

 ابزاری در اختیار آن ها قرار می دهد که در جامعه پذیرفته شده است.

ی زن و مرد در گفتمان اصالح طلبی به اندازه ای است که صانعی به عنوان یک فرد شاخص در این اهمیت موضوع تساو

ایدئولوژی مسلط در دیگر آثار خود نیز با طرح مباحثی نظیر دیه و قصاص به بررسی این موضوع محوری برای این گفتمان می 

کند چراکه یکی از مسائلی که در فقه و احکام اسالم ارتباط مستقیم با به این مسأله اشاره می  برابري دیهاو در کتاب  پردازد.

اصل برابری زن و مرد پیدا می کند مسئله دیه است. در جمهوری اسالمی ایران با توجه به نظر اکثریت تولیدکنندگان متون 

خود بر این باور است که زن و مرد  فقهی، دیه زن و مرد مسلمان برابر نیست. به طور مثال امام خمینی )س( در توضیح المسائل

یعنی نصف دیه مرد از « فاضل دیه»مسلمان در برابر یکدیگر قصاص می شوند، لیکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت 

 (. در حالی که صانعی معتقد است:470: 9704سوی اولیای دم زن است )امام خمینی، 

                                                           
یه سه آیه از قرآن کریم بر چگونگی رسیدگی به اموال یتیمان داللت دارند، که دو آیه از آنها از حیث مضمون، نزدیک به یکدیگرند. این سه آ» . 2

 ته و شامل مادران هم می گردند؛ آیات عبارت اند از:عمومیت داش

هُ َو أَْوفُوا اْلَكْیَل َو اْلِمیزانَ » لَْو كاَن ذا  بِاْلقِْسِط ال نَُكلُِّف نَْفساً إاِلَّ ُوْسَعها َو إِذا قُْلتُْم فَاْعِدلُوا وَ  َو ال تَْقَربُوا ماَل اْلیَتِیِم إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّى یَْبلَُغ أَُشدَّ

اُكْم بِِه لََعلَُّكْم تََذكَُّروَن؛ قُْربى ِ أَْوفُوا ذلُِكْم َوصَّ  152انعام/  َو بَِعْهِد َّللاَّ

م بدهید. و هرگز به مال یتیم نزدیك نشوید جز به آن وجه كه نیكوتر است تا آنكه به حّد رشد و كمال رسد. و به راستى و عدالت، كیل و وزن را تما

ایم. و هر گاه سخنى گویید به عدالت گرایید هر چند درباره خویشاوندان باشد، و به عهد خود وفا را جز به قدر توانایى او تكلیف نكردهما هیچ كس 

 «.كنید. این است سفارش خدا به شما، باشد كه متذكر و هوشمند شوید

هُ َو أَْوفُوا بِاْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد كاَن َمْسُؤال؛َو ال تَْقَربُوا ماَل اْلیَتِیِم إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن َحتَّ »  43اسراء/ ى یَْبلَُغ أَُشدَّ

همه به و هرگز به مال یتیم نزدیك نشوید مگر آنكه راه خیر و طریق بهترى )به نفع یتیم( منظور دارید، تا آنكه به حد بلوغ و رشد خود برسد، و 

 «.مت( از عهد و پیمان سؤال خواهد شدعهد خود باید وفا كنید كه البته )در قیا

ُ یَْعلَُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصلِحِ َو لَْو شاءَ  َو یَْسئَلُونََك َعِن اْلیَتامى» َ َعِزیٌز َحِكیم؛قُْل إِْصالٌح لَهُْم َخْیٌر َو إِْن تُخالِطُوهُْم فَإِْخوانُُكْم َو َّللاَّ َْعنَتَُكْم إِنَّ َّللاَّ ََ  ُ  022بقره/  َّللاَّ
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می توان آیات و روایاتی را نیز که بر برابری انسان ها در شخصیت و استعداد  -ت دارندکه به برابری دیه دالل–عالوه بر روایات »

و دیگر ویژگی های انسانی داللت دارند، گواه و شاهد گرفت. به تعبیر دیگر، می توان گفت که اصول و قواعد اولیه ی اسالمی نیز 

روایت هایی که مخالف این ادله و قراین و شواهد باشند، نمی »(. او می گوید: 31: 9744)صانعی، « بر برابری داللت می نمایند

 (74)همان: « توانند مستند رأی فقهی قرار گیرند

در واقع با این بیان نویسنده تالش می کند با نفی آشکار روایاتی که تاکنون برای مخالفت با حکم واقعی دیه مورد استناد       

وانه آن ها سال ها اجرا شده است را نفی کند. این نفی به دلیل همراه بودن با فعل قرار میگرفته است، احکامی را که به پشت

در این کتاب نویسنده بعد از بیان عقیده خود در مورد این حکم تالش  از جایگاه قدرت صورت گرفته است. "توانندنمی"کمکی 

لحاظ بافت بینامتنی به نظر طرفداران جنبش زنان در مورد می کند زمینه اجتماعی آن را نیز نشان دهد، زمینه اجتماعی که از 

 برابری زن و مرد نزدیک است.

به نظر انسان ها، تفاوت گذاردن میان دیه ی زن و مرد، ظلم بوده، از عدالت و حقیقت به دور است؛ زیرا زنان با مردان، در »      

ن برابری گواهی می دهد و کتاب و سنت نیز آن را تأیید می هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی برابرند، و عقل بر ای

 (.77)همان: « نمایند

بر مبنای تفکر فمنیستی، زن به عنوان موجودی انسانی، باید از همه ی حقوق طبیعی برخوردار باشد و چون زن بودن به       

حق دارد از حقوق کامل انسانی برخوردار باشد  حقوق انسانی او ربطی ندارد و نیز در قوای عقلی زن هیچ گونه نقصی نیست، زن

(. به گفته ی مشیرزاده بارزترین نمونه ی این برابری خواهی در بین فمنیست ها را می توان در 340: 9747)آبوت و واالس، 

یت یکسان زن با مرد برابر است و برابری انسان ها نتیجه ی ضروری واقع»مشاهده نمود، بدین صورت که « سنکافالز»اعالمیه 

بودن نسل بشر در توانایی ها و مسئولیت هاست. پس همه ی قوانینی که مانع از آن می شود زن به موقعیتی در جامعه دست 

یابد که وجدان او الزم می داند، یا قوانینی که او را در جایگاهی قرار می دهد که فرودست تر از جایگاه مرد است، مغایر اصل 

 (.74: 9743)مشیرزاده، « این هیچ نیرو و اقتداری ندارندبزرگ طبیعت هستند. بنابر

این کتاب )برابری دیه( نیز مانند بحث قیمومت مادر زمینه ی فقهی رویکرد به زنان را با توجه به حکم دیه در گفتمان       

فقهی گفتمان اصالح  اصالح طلبی تقویت می کند. یکی از کارهای مهم در تفسیر متون بررسی زمینه تاریخی آن است. زمینه

کند. استفاده از این زمینه موقعیتی شیعی منتسب می -طلبی از نظر تاریخی آن را به گفتمان انقالب اسالمی با زمینه اسالمی

برای کردار گفتمانی صانعی به عنوان تولیدکننده و بعد از آن برای گفتمان اصالح طلبی اعتبار و مشروعیت در بین زنان به همراه 

 دارد.
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هم چنین صانعی ضمن بیان ادله خود مبنی بر برابری دیه در این کتاب، برابری قصاص را نیز مطرح  و در کتابی به طور 

 مستقل در مورد آن بحث می کند.

به عقیده ما روایاتی که در مقام بیان دیه و مقدار آن برآمده اند، بر برابری خون بها داللت دارند. در قرآن کریم نیز شاهد و »

 (.95: 9744)صانعی، «. گواهی بر نابرابری وجود ندارد، بلکه اصول و قواعد کلی اسالمی نیز بر برابری گواهی می دهند

به طور مستقل به مسأله برابری زن و مرد می پردازد. که  برابري قصاصهمان طور که پیش از این اشاره شد، صانعی در کتاب 

 ود؛دراینجا به چند نمونه از آن اشاره می ش

 در شرایطی که قول مشهور بر اساس نظر امام خمینی )س( به این شرح است:

زن و مرد در جرح از جهت قصاص و دیه تا به ثلث دیه حر برسد، مساوی می باشند و بعد از آن دیه ی زن نصف  -30مسأله 

گر به ثلث رسید برای مرد از زن گیرد و امی شود. پس مادامی که به ثلث نرسیده است هرکدام از دیگری بدون رد قصاص می

به نظر انسان ها، » (. صانعی برخالف آن می گوید: 779بدون رد و برای زن از مرد با رد قصاص گرفته می شود )امام خمینی، : 

ت؛ تفاوت گذاردن میان قصاص زن و مرد و واداشتن خانواده زن به پرداخت نیمی از دیه، ظلم بوده، از عدالت و حقیقت به دور اس

زیرا زنان با مردان در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی برابرند و عقل بر این برابری گواهی می دهد و کتاب و سنت نیز 

(. در واقع با استناد به آیات قرآن و روایات، ادعا میکند قصاص مرد در برابر زن و زن 47: 9747)صانعی، « آن را تأیید می نمایند

انحصاری که نشانه ی اقتدار  "ما"تی ندارد و این ادعای خود را از ابتدای متن کتاب با استفاده مکرر از ضمیر در برابر مرد تفاو

 ضمنی است مانند متنی که در ذیل می آید بیان می کند:

هت رأی ما این است که قرآن کریم بر برابری قصاص در تمامی اصناف انسانی تأکید می ورزد و هیچ گونه مزیتی را از ج»

 (.93)همان: « جنسیت و دیانت نمی پذیرد و هرچه با آن مخالف باشد، باید توجیه گردد و یا مسکوت گذارده شود

 (.71)همان: « مدعای ما این است که روایات نابرابری قصاص زن و مرد با قرآن مخالف است و باید آن ها را کنارگذارد»

یکی از »نیز این حکم )برابری قصاص( را با بیان زمینه اجتماعی آن مطرح می کند.  حقوق زنان و کودکاننویسنده در کتاب 

قوانین اسالم این است که نفقه ی زن و قرار دادن مهریه بر مرد واجب است و حتی شرط نداشتن مهر موجب بطالن نکاح است. 

ویم. قانون اسالم است که نفقه ی زن و بچه ها ما باید میان قانون اسالم و فرهنگ ها که ممکن است عوض شوند، تفاوت قائل ش

به عهده مرد است. این بحث درست نیست که با تفاوت فرهنگ بخواهیم آن را بر عهده زن بگذاریم و بعد بحث کنیم که حاال 

اهیم تکلیف قصاص چه می شود؟ اگر نان آور خانواده ای کشته شد، اهرم فشار دست اولیای دم است. آن ها یا میگویند میخو

قصاص کنیم که آیه هم در مورد مرد است و هم در مورد زن و هر دو را می توان قصاص « وَ لَکُم فِی القِصاصِ حَیاهٌ»طبق آیه ی 

 (.70: 9719)صانعی، « کرد یا در مقابل قتلی که واقع شده، پولی طلب می کنند
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فاده کرده است تا در جایگاه مشارکین و اقتدار برای زنان است "باید"انحصاری را در کنار وجه کمکی  "ما"نویسنده ضمیر        

قدرت و توانایی  "توانمی"تعیین تکلیف کند و در عمل به آنان دستور می دهد که چنین رفتار کنند. در پایان با وجه کمکی 

 کند.انجام می شود نفی می« فاضل دیه»حکم مسلم قصاص را که با پرداخت 

نویسنده در کنار تقویت زمینه فقهی، عرفی و اجتماعی کردار  برابری قصاصو  برابری دیهالزم به ذکر است در دو کتاب       

گفتمانی اصالح طلبی، بعد مهم دیگری را نیز استحکام می بخشد و آن زمینه جهانی این گفتمان است. نزدیکی و شباهت قرائت 

برابری زن و مرد و حقوق یکسان آن ها بدون در نظر گرفتن جنسیت برای متفاوت صانعی از حکم قصاص بر مبنای اصل 

در اروپا و جهان را که  77پرداخت دیه، نوگرا بودن و همراهی و هماهنگی نویسنده با تحوالت مدرنیته و باألخص تحوالت دهه 

ه از این طریق به طور تلویحی از طی آن جنبش زنان شکل گرفت و توجه به آنان افزایش یافت نشان می دهد. در واقع نویسند

بافت موقعیتی طرفداران حقوق زنان در جهان استفاده می کند و به این وسیله نه تنها آن ها را همراه خود می کند بلکه بین آن 

 ها مشروعیت نیز کسب کرده است.

 

 بحث ونتيجه گيري:        

 قدرت خواهد¬می خود گفتمان در هرکس و است قدرت کسب و سیاسی های توانمندی تقویت دنبال به گفتمان هر         

 گفت توان می گفتمان حوزه اندیشمندان گفته به توجه با وصف این با. کند تقویت را پایگاهش واقع در و دهد افزایش را گفتمان

 نوین نظمی انشاءکننده هم مسلط، گفتمان یا شده تعریف نظم کننده تخریب هم شد، ظاهر چهره دو در طلبی اصالح گفتمان

 پایگاهش هم و دهد افزایش را خود قدرت و سیاسی های توانمندی هم طریق این از تا متکثر، های هویت و تمایزها ی¬پیکره بر

 برداری بهره انسانی کرامت مفهوم از شیعی ای زمینه گفتمان از گیری بهره با طلبی اصالح گفتمان. کند تقویت جامعه در را

 نقش فرکالف نظر از متون تولیدکنندگان بین این در. گذارد می ایدئولوژیک مبارزه راه در گام اصل این با و کند می مناسبی

 طلبی اصالح گفتمان. شود می داده افراد به عنوان این تاریخ در و گفتمان گیری شکل جریان در که کنند می ایفا را ای ویژه

 عنوان و نام این با ابتدا از اگرچه و کرد پیدا رشد اسالمی انقالب تر بزرگ گفتمانی نظم در که است گفتمانی کردارهای از یکی

 به توجه با اسالمی انقالب گفتمانی نظم در توانست خاتمی آمدن کار روی با 9707 سال انتخابات جریان در شد،¬نمی شناخته

 . دهد ارائه اصول از متفاوت تفسیر با را نوین نظمی هم و بزند هم به را موجود نظم هم شیعی-اسالمی ی ریشه

 پژوهش؛ اصلی سواالت به پاسخ در

 برساخته از متفاوتی معنای چگونه و است؟ کرده برساخته را زنان هویت ابزاری چه از استفاده با و چگونه طلبی اصالح گفتمان

 است؟ کرده ارائه اسالمی انقالب گفتمان ذیل مرد و زن تساوی محوریت با زن اجتماعی هویت سازی
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-پیش سبب به است مبارزه اجتماعی و نهادی فرایندهای از بخشی خود که طلبی اصالح گفتمان راستا این در         

 به واقعی جنبه است، قدرت روابط با سازگار گوناگون های ایدئولوژی ی برگیرنده در که سلیم عقل بر مبتنی دینی های¬فرض

 .بود آنان اجتماعی هویت و زنان حوزه به مربوط ها فرض پیش این از بخشی. شد عملی اجتماعی نظر از و گرفت خود

 به که است ای¬مبارزه از ای جنبه صانعی های نوشته گفتمانی عمل دهد می نشان شد بررسی مقاله این در که متونی         

 اجتماعی روابط تغییر جهت در آن رهگذر از و کرده عمل اسالمی انقالب گفتمان موجود نظم تغییر جهت در متفاوت درجات

 در و است نوآوری و خالقیت جنس از که شود می شامل را گفتمانی رخدادهای در تغییر نوعی اصل در. کند می حرکت زنان

 های محدوده و حدود از تخطی نوعی متضمن تغییر این. دارد تعارض ایران جامعه در معمول انتظارات و ها عرف با جهات برخی

 و قانونی صورت به احکام این. قصاص برابری و دیه برابری پدری، جد بر مادر والیت بودن مقدم مانند است، قانونی و عرفی

 در گفتمان های نظم گرفتن کار به که رفتار نوع این. کند می ادعا نویسنده متون این در که است چیزی خالف عرفی سپس

 از خاصی قلمرو بیان مختلف های روش میان مقابله و مبارزه نوعی نشانگر نیست، معمول عرف نظر از که است هایی موقعیت

 متون این در واقع در. قصاص و دیه مادر، والیت جمله از شد بحث ها کتاب این در که قلمروهایی تمام مانند. است تجربه

 در زن برای را مرد با برابر حقوق از جدیدی تجربه فقه، در زنان احکام قلمرو از متفاوت تفسیر بیان با کند¬می تالش نویسنده

 معتقد که را موجود اجتماعی ساختارهای تنها نه راه این از و بزند رقم طلبی اصالح گفتمان در اسالمی انقالب گفتمانی فضای

 بلکه کند می بازتولید گفتمانی عمل این با است،....  و مادر والیت قصاص، دیه، مثل مواردی در مرد، و زن حقوق نبودن برابر به

 تأثیر تحت ایرانی مسلمان زن جدید مطالبات و زنان حقوق طرفداران جهانی موقعیتی زمینه به توجه با مبنا این بر را زن هویت

 جایگاه تقویت و زنان همراهی دلیل به گفتمانی عمل این ی¬نتیجه و کند¬می متعین زن حقوق احقاق برای ها¬آن فعالیت

 .کند¬می پیدا هژمونی ایران جامعه در موجود های گفتمان میان در طلبی اصالح گفتمان که است این ها آن بین در گفتمان

 

 مراجع

 ( جامعه شناسی زنان، ترجمه منیره نجم عراقی، تهران: نشر نی9747آبوت، پامال و واالس، کلر ،). 

 ( تحلیل گفتمان انتقادی، تهران: شرکت انتشارات علمی و 9745آقاگلزاده، فردوس ،)فرهنگی. 

 ( 9741آقاگلزاده، فردوس و ارجمندی، معصومه و گلفام، ارسالن و کرد زعفرانلو، کامبوزیا، عالیه ،)« کارآمدی الگوی

، فصل «اثر جیمز جویس« خواهران»تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف در نقد و ارزیابی برابرها در متون ترجمه شده 

 .4، ص: 9741، پاییز 7اول، شماره  نامه پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی، دوره
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 ( 9740و9747چاوشیان، حسن ،)«مجله ادب پژوهی، شماره چهارم، زمستان و بهار «زبان شناسی و تحلیل گفتمان ،

 .94، ص: 9740و  9747

 ( وسائل الشیعه، ج9774حرعاملی، محمد بن حسن ،)ترجمه علی صحت، تهران: ناس31، ج 33، ج 39، ج 91 ،. 

  گفتگوهایی با اندیشمندان معاصر ایران، تهران: نشر  -(، جامعه مدنی، دوم خرداد و خاتمی9704)رضوی، مسعود

 .پژوهش فرزان روز

 ( انقالب اسالمی، ماهیت، زمینه ها و پیامدها، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 9719شفیعی فر، محمد ،)

 .دانشگاه ها، دفتر نشر معارف

 ( بر9747صانعی، یوسف ،)ابری قصاص)زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان(، قم: میثم تمار. 

 ( قم: میثم تمار9744صانعی، یوسف ،)(، برابری دیه )زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان. 

 ( قیمومت مادر، قم: میثم تمار9744صانعی، یوسف ،). 

 ( حقوق زنان و کودکان، قم: میثم تمار.9719صانعی، یوسف ،) 

  بررسی رابطه بین زبان اقتدار با مشروعیت دولت »(، 9744و کیامنفرد، منیره و نرگسیان، عباس )ضیایی، محمد صادق

، نشریه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، شماره «ها)تحلیل گفتمان انتقادی سخنان امام خمینی )ره((

 .0، ص: 9744، پاییز و زمستان7

 ( جادوی9701غالمرضا کاشی، محمدجواد ،)  :گفتار )ذهنیت فرهنگیو نظام معانی در انتخابات دوم خرداد(، تهران

 موسسه فرهنگی آینده پویان.

 ( 9701فرکالف، نورمن)مرکز مطالعات و  :، تحلیل گفتمان انتقادی، ترجمة فاطمه شایسته پیران و دیگران، تهران

 .تحقیقات رسانه

 قرآن 

 ( نتایج انقالب ایران، ترجم9747کدی، نیکی آر ،).ه مهدی حقیقت خواه، تهران: ققنوس 
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 ( از جنبش تا نظریه اجتماعی، تهران: شیرازه.9743مشیرزاده، حمیرا ،) 

 ( اصالح طلبی، تهران: صدرا.9701مطهری، علی ،) 

 ( 9704موسوی خمینی، روح اهلل)(، رساله توضیح المسائل، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س. 

  (، نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشرنی.9741و فیلیپس، لوئیز )یورگنسون، ماریان 

 


