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چكيده
موج سوم فمینیسم با طرح الگوهاي بومي و با ظاهري اسالمي به دفاع از فمينيسم
پرداخته و با تفسيرهاي جديد از متون ديني ،مفاهيم ديني را در خدمت نهضت فمينيسم
قرار دادند .در مقابل ،مخالفان فمینیسم اسالمی نیز این مفهوم را مفهومی متناقض
دانسته و با تمرکز بر دو مفهوم «اسالم» و «فمینیسم» ،امکان مفهومی این ترکیب را به
چالش میکشند .در این مقاله اندیشههای فمینیسم اسالمی و نظرات موافقان و مخالفان
این دیدگاه فمینیستی بررسي و رویکردهای مطرح شده در این حوزه طبقهبندي شد .در
بخش موافقان ،سه گروه با استراتژیهای تحدید مفهوم اسالم ،اسالممحور و مساوات
مدرنمحور و در بخش مخالفان ،سه گروه با تأکید بر مفهوم فمینیسم ،با تأکید بر موفق
نبودن فمینیسم اسالمی و با تأکید بر منطق کالمی فمینیسم اسالمی شناسایی شدند .پس
از بررسی نظرات موافقان و مخالفان یافتههای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به
گستردگی حیطهی مفهومی دو مفهوم اصلی فمینیسم اسالمی یعنی «فمینیسم» و «اسالم»
نمیتوان مدعی امکان یا عدم امکان قطعي این مفهوم شد .بدیهی است در مبحث
امکان مفهومی فمینیسم اسالمی توجه به زمینههای مفهومی مانند فمینیسم و اسالم
در زمینهی اجتماعی مطرح شده ضروری است .از اینرو بسته به زمینهی اجتماعی و
گسترهی تعریف دو مفهوم میتوان به امکان یا عدم امکان فمینیسم اسالمی رأی داد.
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 -1مقدمه

«فمینیسم اسالمی» مفهومی مبتنی بر برداشتی برابری خواهانه میان زن
و مرد از اسالم است .در پی مطالبات برابری خواهانهی زنان در طول دو
قرن گذشته ،جنبش زنان در غرب شکل گرفت و ادامه یافت .با توسعهي
ارتباطات و تبادل فرهنگی میان کشورهای اسالمی و غرب ،خواستهها و
مطالبات طرفداران این جنبش همانند مدرنیته و سرمایهداری وارد کشورهای
مسلمان شد.
در بعضی از مناطق ،جنبش زنان در کشورهای مسلمان واکنشی به جریان
فمینیستی غرب بوده و حاصل این واکنش ،شکلگیری جنبشهایی مبتنی بر
اصول اسالمی در جهت تفسیر جدید و تازهای از اسالم به منظور اعتالی
حقوق زنان مسلمان بود .در مناطق دیگر ،فمینیسم از سوی زنان مسلمان
پذيرفته شد .در این کشورها جنبش زنان به شکل سکوالر ظهور کرد و
خواستار جدایی حوزهی دین از سیاست شد ،زیرا طرفداران آن حاصل این
جدایی را بهبود شرایط زنان میدانستند .باید توجه داشت که در این مقاله
تنها مفهوم فمینیسم اسالمی و آراء موافقان و مخالفان بررسي خواهد شد .از
آنجا كه رویکرد مقاله بررسی این دو بخش است ،باید توجه داشت که امکان
بررسی آراء نظرات مسلمانان مدافع حقوق زن بهطور اخص وجود نداشت و
تنها به بررسی آراء مسلمانانی پرداخته شد که لزوم ًا در مورد فمینیسم اسالمی
اظهار نظر نموده بودند.
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تاريخ حاكياست كه طبيعت متفاوت زنان و برخی از عوامل اجتماعی،
سياسی و فرهنگی باعث شده که زنان ،عمدت ًا در جايگاه فرودستي نسبت
به مردان قرار داشــته و از صحنههاي اجتماعي ،سياسي و اقتصادي حذف
شـده و يا در صورت حضور در نقشهاي منفعل و كمرنگ ظاهر شوند.
ظهور گفتمان مدرن در قرن هیجدهم ،به بروز جنبشهاي اجتماعي زنان در
مغرب زمین منتهي شد .جنبشهايي كه نظرات خود را از مكاتب و ساير
نظريههای اجتماعي ،سياسي وام گرفته و با استفاده از آنها يا در پاسخ به آنها،
آراء خود را شكل دادهاند.
همزمان با تحوالت غرب ،به تدريج نظريات فمينيستي در جوامع اسالمي
ظهور و بروز یافت و در اين كشورها تحوالت مرتبط با زنان ،از جنبشهاي
زنان در غرب تأثير پذيرفت .این در حالی بود که برخی از روشنفكران ديني
و غيرديني به بهانهي حل نشدن مسائل زنان در كشورهاي اسالمي براي
بوميسازي مسئلهي فمينيسم با توجه به اعتقادات ديني و گرايشات مذهبي
تالش کردند (توحیدی .)10 :1996

بنا بر نظر برخي از متفكران عرب نظير رفاعة طحطاوي 1،طاهر حداد

2

و قاسم امين 3بايد تحوالتي در نقش زنان و خانواده به وجود ميآمد تا

1-Rifa′a el-Tahtawi
2-Tahar Haddad
3-Qasim Amin
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 -2بيان مسئله
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رنسانسي عربي رخ دهد .نوگراياني چون محمد عبده 1با تمايز نهادن ميان
عبادات و معامالت راه اجتهاد را گشودند؛ بنا به تعريف آنان عبادات ازلي
و اجتهاد ناپذيرند در حالي كه معامالت موضوعاتي سياسي ،اقتصادي،
فرهنگي ،اجتماعي و آموزشياند كه بايد در هر عصر تفسير مجدد شوند .آنها
بر اين باور بودند كه اقتباس از فرهنگهاي ديگر براي ارتقاي سطح جامعه
امري مشروع است (يازبك حد .)55 :1378

بدین ترتیب از اواخر قرن نوزدهم ،انديشههای برابریگرای غربی در
قالب آثار مکتوب ،توسط نويسندگان مسلمان آشنا به غرب به اين كشورها
راه يافت .شايد مصر از اولين کشورهای اسالمی باشد که انديشهي مدرن
دفاع از حقوق زنان به آن راه يافته است .در اين دوران ،قاسم امين ،نويسندهي
مصری ،مهمترين آثار زن پژوهی را منتشر كرد .اين نويسنده تالش كرد تا
بر اساس ديدگاه تجددگرايانه ،به تفسير و تأويل آموزههاي ديني بپردازد.
امروزه نيز فمينيستهاي زيادي در كشورهاي اسالمي ،بخش مهمي از تالش
خود را صرف مبارزهي درون ديني براي حاكميت نگاه زنگرايانه ميكنند كه
معروفترين آنها فاطمه مرنيسي (مراكش) ،رفعت حسن (پاكستان) ،عزيزه
الحبري (لبنان) ،فاطمه احمد ابراهيم (سودان) و نوال السعداوي (مصر)
هستند (متمسك .)452 :1380

در اواخر دههی ،1980عالئم روشنی از ظهور آگاهی جديدی بروز کرد؛
يک شیوهي جديد تفکر و يک گفتمان جنسيتی که مطالباتش فمينيستی و در
1-Mohammed Abdu
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جديد نام «فمينيسم اسالمی» را گرفت .هر چند اکثر اسالمگراها و برخی
از فمينيستهای سکوالر ،ايدهي «فمينيسم اسالمی» را با ايدئولوژیها و
جهتگيری خود مغاير میدانند و در واقع آن را مفهومی متضاد میپندارند
(میرحسینی.)45 :1385

اين گرايش فمينيستی ،همواره ب ه دنبال يافتن پايگاه محکمی در جوامع
اسالمی بوده و در اين راه هيچ تالشی را فرو نگذاشته ،زیرا با پذيرش
فمينيسم اسالمی در کنار ساير انواع فمينيسم و نيز به عنوان جريانی اسالمی،
بر طرفداران اين نظريه روزبهروز افزوده شده و بنيانگذاران آن میتوانند
مشروعيتی نسبی را برای نظرات خود فراهم آورند و بدينترتيب راه برای
تغيير حقوق زنان در این کشورها به مرور زمان هموار گردد.
ن گونه سامان
بنابر آنچه گفته شد ،پرسش اساسی این مقاله را میتوان ای 
داد که آيا «فمينيسم اسالمی» به لحاظ مفهومی ،امکانپذیر است؟
 -3تعريف مفهوم فمينيسم
تعاریف متنوع و متعددی از فمینیسم وجود دارد (بيات 423-436 :1381؛

ميشل 11 :1377؛ oxford 2000: 428؛ )Webster 1989: 708که نشان دهندهی
پیچیدگی و گستردگی حوزههای اجتماعیای است که این مفهوم بر آنها
داللت میکند و در نهایت نیز به عدم توافق بر یک تعریف نهایی منجر
میشود .طرفداران فمینیسم ،گاه آن را نظریهای اجتماعی دانسته که در تالش
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برای رفع هر گونه تبعیض جنسیتی شکل گرفته و گاه آن را موضعگیریای
سیاسی تعریف کردهاند که آرمانش تغییر جهان به وسیلهی زنان است .باید
توجه داشت این تنوع بر سر تعاریف ،به تنوع در مطالبات و خواستههای
طرفداران فمینیسم و در نتیجه نبود توافق بر اهداف و نوع کنشگری آنها نیز
منجر شدهاست .در مقالهی حاضر ،مفهوم فمینیسم مبتنی است بر تعریف
اندرو هیوود به معنای بینش و معرفتی که نابرابری و ستم جنسی را قابل رفع
میداند و بر لزوم رفع آن دو تأکید میکند.
فمینیسم در لغت به معنای طرفداری از تساوی سیاسی و اجتماعی زنان
و مردان است و در غرب به طرفداران حقوق زن اطالق میشود (مصفا 1375

 .)78:فمینیسم در شکل کلی آن ،بینش و معرفتی است که نابرابری یا ستم
جنسی را قابل رفع میداند و ایدئولوژیاي است که بر لزوم رفع آن دو تأکید
ميكند .ویژگی بارز فمینیسم این است که به تقسیمات جنسیتی رایج در
جامعه توجه و آنها را بررسی میکند و چنین تقسیماتی را سیاسی میپندارد
نه طبیعی؛ در نتیجه ،تقسیمات جنسیتی بازتاب رابطهي قدرتمدارانهي زن و
مرد تلقی میشود .فمینیستها معتقدند که چون زندگی خصوصی ،رفتارهای
شخصی ،خانوادگی و جنسی امری به شدت سیاسی است بنابراین موضوع
مناسبی برای تحلیل سیاسی ميباشد (هيوود .)30 :1386

دشواريهاي موجود در تعريف مفهوم فمينيسم ،در تعریف مفهوم
فمینیسم اسالمی دو چندان میشود .مفاهیمی مانند فمینیسم اسالمی ،فمینیسم
مسیحی ،فمینیسم سیاه و ..را میتوان به نوعی حاصل جریان پستمدرن
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جامع و مانع از مفهوم فمینیسم ،طرفداران آن و مطالبات این دسته از زنان،
بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و خصوصیات فرهنگی هر منطقهی
جغرافیایی ناممکن است .از این رو برای به دست آوردن مطالبات زنان در هر
منطقه باید به این شرایط توجه و به نوعی این مفهوم را بومی کرد.
فمينيسم اسالمي برابري جنسي -انساني و عدالت اجتماعيای که ريشه در
اصول اخالقي قرآني دارد را بازتعريف و عمل و انديشههاي پدرساالرانهاي
که در جوامع اسالمي تاخت و تاز ميکند را افشا ميكند .منظور از اين
جوامع ،سرزمينهايي است که پيام قرآن براي اولين بار در آنجا عرضه
شده است .نفوذ اين دسته افکار به درون اسالم ،به فاصلهي کوتاهي پس
از درگذشت پيامبر اكرم ( )آغاز شده و تا قرن نهم (ميالدي) و پيش از
تحکيم و انسجام فرقههاي مختلف مذهبي به عناصر ثابت متون فقهي مبدل
شده بودند .مضامين کليدي این مفهوم ،در اصول قرآني ب ه برابري جنسي
و عدالت اجتماعي خالصه ميشوند .از آنجا که فمينيسم اسالمي برقراري
برابري و عدالت اجتماعي در ساختارهاي پدرساالرانه را ناممکن ميداند ،در
راه پيشبرد پيام اوليهی اسالم و زدودن آن از بقاياي فرهنگهاي مردساالر
تالش ميورزد ).(Badran 2002
مارگوت بدران ،فمینیسم اسالمی را عمل و گفتمان فمینیستی معرفی
میکند که در درون پارادایم اسالمی مطرح میشود و میخواهد نسخهي
جدیدی از جامعهي اسالمی ایدهآل ایجاد کند و نقش زنان در آن متفاوت از
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نقش فعلیشان در جوامع اسالمی است (همان) .وی در جای دیگری ،این
مفهوم را گفتمان و عملی تعریف میکند که از درون به یک پارادایم اسالمی
متصل است .از نظر وی فمینیسم اسالمی ،فهم و قدرتش را از قرآن میگیرد
و در جستوجوی حقوق و عدالت برای زنان و مردان در تمامیت وجودشان
است .وی معتقد است که فمینیسم اسالمی ،پروژهی قرائت مجدد قرآن
بهوسیلهی فمینیستهای مسلمان برای ارتقاء اعمال تجویز شده در قرآن بر
اساس برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی است ).(Badran 2006
سوزانه اش��روتر 1،پروفسور قومشناسی دانش��گاه فرانکفورت ،فمینیسم
اس�لامی را پ��روژهای تعری��ف میکند که به طور یکس��ان ،ه��م مربوط به
الهیات و هم مربوط به سیاس��ت اس��ت .از نظر وی ،زنان فعال در حوزهی
فمینیس��م اسالمی ،در کشورهای اس�لامی برای دموکراسی و حقوق زنان و
در کش��ورهای غربی علیه اس�لام س��تیزی و برای حقوق زنان مسلمان در
این کشورها مبارزه میکنند ) .(Schroter 2011:32تفاوت این تعریف با سایر
تعاریف مطرح در این بخش این است که زنان در این تعریف با دو رویکرد
متف��اوت و در عین حال محدود کنندهی هویت «زن مس��لمان بودن» مبارزه
میکنند؛ نخست ،رویکرد ضد اسالمی کشورهای مسلمان و سپس ،رویکرد
حقوقی زن مسلمان در کشورهای اسالمی.
مهمترين اشکال این تعریف ،به قسمت نخست آن مربوط ميشود.
«هویت اسالمی» و تالش برای حفظ آن وظیفهی هر مسلمانی است .چه
1-Susanne Schroter
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زنان مسلمان انتقادی نداشته و آنرا برخاسته از شریعت اسالمی میدانند
و چه بسيار زنانی که از وضعیت زنان مسلمان انتقاد میکنند اما این دفاع از
حقوق زنان مسلمان ،برخاسته از تفکرات غربی و فمینیستی آنهاست.
 -4بررسی امکان مفهومی فمينيسم اسالمی

ب ه رغم عدم بحث از «امکان مفهومی فمینیسم اسالمی» ،برای جلوگیری
از هرگونه اشتباه در روند پژوهش حاضر ،انتخاب یکی از تعاریف فمینیسم
اسالمی ،ضروری است .از این رو در این مقاله منظور از فمینیسم اسالمی،
تعریفی است که بدران در سال  2002میالدی ارائه دادهاست.
بعد از آشنایی با مفهوم فمینیسم اسالمی ،بحث از بررسی امکان مفهومی
فمینیسم اسالمی مطرح میشود .در بررسی امکان فمینیسم اسالمی به این
مسئله باید توجه کرد که در مقالهی حاضر ،ذیل عنوان بررسی امکان وجود
فمینیسم اسالمی ،بحث امکان مفهومی این نوع از فمینیسم بر بحث وقوع
آن مقدم است .متخصصانی که بر سر امکان مفهوم فمینیسم اسالمی بحث
میکنند ،دغدغهی طرفداران فمینیسم اسالمی را ندارند .آنان از مدعیان و
غیرمدعیان صرف نظر کرده و تنها بحث امکان مفهوم فمینیسم اسالمی را
مطرح میکنند .از سوی دیگر باید توجه داشت ،برای ساماندهی به بحث
گروه موافقان و مخالفان طبقهبندي شدهاند .این طبقهبندی حاصل مطالعه و
بررسی نظرات این دو گروه بوده و امکان مقایسهي نظرات را تسهیل میکند.
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 -5نظريهي امکان مفهومی فمينيسم اسالمی

طرفداران نظریه امکان مفهومی فمینیسم اسالمی به دو گروه «موافقان
تاکتیک محور» و «موافقان استراتژی محور» تقسیم میشوند.
1

 -1-5موافقان تاکتيک محور

به باور موافقان تاکتیک محور این مفهوم ،بایستی از قابلیتهای اسالم در
جهت بهبود وضعیت زنان بهرهمند شود .دغدغهی اصلی این گروه فمینیسم
اسالمی نیست ،اما برای رسیدن به آزادی و ایجاد تغییر در وضعیت زنان
مسلمان ،در جهت ایجاد و ترویج این گرایش فمینیستی تالش میکنند .نیره
توحیدی را میتوان در این گروه قرار داد.
توحیدی در یکی از کتابهایی که ویرایش آنرا بر عهده داشتهاست،
بر امکان و وجود فمینیسم اسالمی تأکید کرده و مینویسد ،زنان دنیای
اسالم با دو نوع فشار و مقابله مواجهاند که به ناچار از تاکتیکهايي عليه
آنها استفاده میکنند .این دو فشار از سیستم مردساالرانهی داخلی و نیروهای
خارجی تهديدكنندهي مرزهای فرهنگی و ملی مردم ناشي ميشود .وی یکی
از تاکتیکهای كاربردي زنان مسلمان را پدیدهی تازه رشديافتهی فمینیسم
اسالمی میداند .این تاکتیک از آن زنانی است که با حفظ عقاید دینی تالش
میکنند اخالق تساویطلبانهی اسالم را با استفاده از آیههای حامی زنان در
 -1منظور از تاکتیک در این مقاله عملیاتی کردن ایده یا تفکری است که لزوم ًا از طرف طرفداران
آن پذیرفته نیست اما از آن به عنوان ابزار ،سالح یا روشی برای دستیابی به اهداف خویش استفاده
میکنند و با تغییر شرایط از آن دست خواهند کشید.
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ترویج کنند ).(Moghadam 2002: 1144
از نظر سدیه شیخ 1،مفهوم فمینیسم سبب ميشود زنان مسلمان پراگماتیسم
خود را در یک چشمانداز سیاسی و جهانی تعریف کرده و جای دهند که
به نوبهی خود امکاناتی وسیعتر را برای هم پیمانان و مبادالت و تعامل غنی
متقابل میان گروههای مختلف زنان ایجاد میکند .این ارتباطات ،گروههای
مختلف زنان را توانا کرده و امکان سهیم شدن ایشان در تجارب یکدیگر را
فراهم میکند ).(Shaikh 2003:155
ک محور ،از هرگونه تفرقه و جدایی میان زنان
بهطور کلی ،موافقان تاکتی 
مس��لمان هراس داش��ته و در تالش برای رس��یدن به توافق بر سر مسئلهی
«احقاق حقوق زنان» در کش��ورهای اس�لامی ،بر اتحاد زنان مسلمان تأکید
داشته و از فمینیسم اسالمی ،در جهت پیشبرد اهداف خویش و تنها به عنوان
یک تاکتیک بهره میبرند .بنابراین اين گروه با تغییر شرایط ،فمینیسم اسالمی
را همانند ابزاری کنار خواهد گذاشت.
 -2-5موافقان استراتژیمحور

2

گروه اول از طرفداران نظریهي امکان مفهومی فمینیسم اسالمی ،کسانی
هستند که به فمینیسم اسالمی به عنوان یک استراتژی مینگرند .این گروه
1-Sadiyya Shaikh

 -2منظور از استراتژی در این مقاله راهبردها و سیاستهای کلیای است که یک فرد یا گروه آ ن
را پذیرفتهاند .از اینرو این گروه موافقان استراتژی محور نامگذاری شدند تا نشانهی رویکرد آنان
به اسالم باشد.
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معتقدند که اسالم در ذات خويش ،فمینیسم به معنای آزادیطلبانهی موج
دومی است .از اینرو آزادی حقیقی از آن فمینیسم اسالمی است .باید توجه
داشت که این گروه خود به سه دسته تقسیم میشوند:
الف -موافقان با استراتژی مساوات مدرن محور :طرفداران این گروه
معتقدند مساوات مدرن در اسالم وجود دارد.
ب -موافقان با استراتژی اسالم محور :این گروه به شدت معتقدند که
حقوق اسالمی برتر است و مسلمانان باید به آن برگردند.
ج -موافقان با استراتژی تحدید مفهوم اسالم :اين گروه اسالم را تنها
به عنوان ديني در حيطهي شعائر اسالمي و نه حكومت يا سياست اسالمي
ميدانند و لذا با تحديد مفهوم اسالم به مسلمانان طرفدار حقوق زنان و
اسالم ،فمینیسم اسالمی را فمینیسم مسلمان مینامند.
 -1-2-5موافقان با استراتژی مساوات مدرنمحور

مارگوت بدران ،امیما ابوبکر و ناهید توسلی را میتوان در گروه موافقان
با استراتژي مساوات مدرن محور قرار داد .مارگوت بدران ،محقق مصریتبار
آمریکایی ،مفهوم فمینیسم اسالمی را پذیرفته و از آن به عنوان یک پدیدهی
جهانی نام میبرد .در دیدگاه بدران ،فمینیسم اسالمی در مناطق جغرافیایی
متفاوت ظهور یافته و نتیجهی تالشی است که زنان در داخل بافتهای
ملیشان انجام میدهند .از اینرو فمینیسم اسالمی ،در کشورهایی با جمعيت
اکثریت مسلمان و نیز در کشورهایی که در آنها اقلیت مسلمانی وجود دارد،
پدید آمده است (همان) .بدران در راستای پذیرش این گرایش فمینیستی،
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اسالمی رفتن مستقیم به سوی قرآن ،قلب و ستون دین اسالم ،برای فهمیدن
پیام برابریخواهانهی اسالم است .بدینترتیب ،برخی زنان مانند امینا ودود،

1

رفعت حسن 2و یا فاطمه نسیف 3تنها بر قرآن تمركز ميكنند .برخی دیگر
مانند عزیز الهیبن لبنانی 4و سردار علی پاکستانی 5خود را صرف قرائت دوباره
از قرآن و اشکال مختلف شریعت میکنند .گروه ديگر مانند فاطمه مرنیسی

6

از مراکش و هدایت توکسال 7از ترکیه هنوز در فکر بررسی دوبارهي احادیث
هستند.
بدران معتقد است ،اگر فمینیسم به عنوان آگاهی نسبت به اجبار و
محدودیتهای زنان ،دور انداختن اين محدودیتها و تالش برای ایجاد یک
نظام روابط منصفانهتر و عادالنهتر بین زن و مرد در نظر گرفته شود ،هیچ
تناقضی میان فمینیست بودن و مسلمان بودن وجود ندارد). (Badran 2002
به اعتقاد بدران ،هدف فمينيسم اسالمي بازگرداندن سالمت گذشتهی واژهی
«امت» به آن و بازيابي مفهوم آن به عنوان فضاي اشتراکي و کثرتگرايي
است که حقوق برابر زن و مرد را تضمين کند.

1-Amina Wadud
2- Rifaat Hassan
3- Fatima Nase1392ef
4- Aziza Al-Hibri la libanaise
5- Sardar Ali pakistanaise
6- Fatima Mernissi
7- Hidayet Tuksal
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نگرش فمينيسم اسالمي فراتر از دوئيتها و دوقطبيهايي نظير شرقي/
غربي ،خصوصي /دولتي و يا مذهبي /غيرمذهبي است .مخالف تاکتيکهاي
تسلط طلبانهاي مانند «تفرقه بيانداز و حکومت کن»« ،صف بندي ايجاد کن

و کنترل کن» و «جدايي بيانداز و تنبيه کن» است و آنرا از پيام قرآن بهدور
میداند .از سوی دیگر ،فمینیسم اسالمی از طریق انطباق مجدد اسالم با پیام
قرآنی برابری انسانها و عدالت اجتماعی ،ناخالصیهای وارد شده در اسالم
را دگرگون ميكند .دگرگونسازی به طور ضمنی ،به معنی فرایند تبدیل
«الیههای عمقی» به «الیههای رویی» است .در این مفهوم پیام «عمقی» قرآن
به «الیههای باال» و عام آگاهی انتقال مییابد؛ به بیان دیگر ،این «دگرگون
سازی» به معنی بازگرداندن اسالم به اصول خود ،از طریق متن مقدس  -و
نه دگردیسی و تبدیل آن به یک پدیدهی متفاوت -است ).(Badran 2006
وی ضمن پذیرش امکان مفهومی فمینیسم اسالمی ،اذعان ميدارد كه
در مقايسه با فمينيسم جهاني ،در كشورهاي مسلمان اين گرايش ،فمينيسم
موفقتري بوده است .به نظر وي دليل اين موفقيت اين است که وقتی فمینیسم
جهانشمول به یک جامعهي محلی پرتاب میشود و کمپینی به راه مياندازد،
میتواند مشکلزا باشد ،زیرا تعریف درستی از شرایط و ویژگیهای آن جامعه
نداشته و نمیتواند تمام جنبههای بومی و منطقهای آن جامعه را در تالش برای
دستیابی به برابری در نظر بگیرد .فمینیستهای بومی ،دانش محلی الزم
ی بازی میکنند ،ویژگیهای
را دارند .آنها به خوبی میدانند که در چه زمین 
مشخص قوانین خود را میشناسند و میدانند که قوانین کشورشان در کجاها
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مقايسه با کسانی كه در خـارج از جامعهشان زیستهاند ،شناخت بومی بهتر
و دقیقتری نسبت به اسالم جامعهشان دارند .آنها از چگونگي شكلگيري
خانواده و كاركرد آن در ميهنشان آگاهاند ،بنابراین درخواستهایشان برای
دستیابی به برابری به واقعیت نزدیکتر است ).(Badran 2010
امیما ابوبکر وجود دو مفهوم فمینیسم و اسالم را در کنار یکدیگر الزم و
ضروری میداند .وي معتقد است« :فمینیسم اسالمی تالش میکند تا نشان
دهد همواره نیاز به واژه و اصطالح «فمینیسم» در کنار «اسالم» و «مسلمان»
وجود دارد تا با «حساسیت جنسیتی» بتوانیم بر شرایط ،حقوق و نقشهای
زنان در بسترهای مختلف فرهنگی خود و پیشزمینههای مذهبی و تاریخی،
اجتماعی آنها متمرکز شویم» ).(Aboubakr 2001:1-2
وی همچنین واژهي «اسالمی» چسبیده به «فمینیسم» را شرط الزم در
زمان حال میداند تا روشن سازد که نگرانیهای مربوط به شرایط ،حقوق و
نقشهای زنان در شرایط فرهنگی و زمینهی اجتماعی ،تاریخی و دینی آنها
واقع شده است .بنابراین این صفت ،دستورالعمل فمینیستهای اسالمی را
توصیف میکند و مرز بین انواع مختلف روندها و جهتگیریها را مشخص
میسازد» (همان).

به طور کلی ،این گروه بر پتانسیل نهفته در اسالم برای دستیابی به

ِ
مساوات مدرن تأکید داشته و معتقدند کافی است که به ذات اسالم بازگشت،
آن وقت تمامی نابرابریهای حقوقی در مورد زنان از بین میرود .این گروه
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بر تفسیر دوبارهی متون مقدس برای یافتن روح حقیقی و مساوات طلب
اسالم تأکید میکنند .باید توجه داشت آنچه این گروه را از گروه موافقان
اسالم محور متمایز میکند نوع نگاه آنها به متن مقدس است .اين گروه با
نادیده گرفتن سنت ،تنها به بازخوانی متن مقدس اسالم یعنی قرآن مجید
با رویکرد زنمحور پافشاری مینمایند .بدون شک این بازخوانی در نفس
خود بر نادیدهگرفتن دیدگاه مفسران مرد تأکید دارد ،این در حالی است که
موافقان اسالم محور به هیچ عنوان چنین رویکردی را نپذیرفتهاند.
 -2-2-5موافقان با استراتژی اسالممحور

با توجه به دیدگاه سی د حسين نصر در مقالهی «فمینیسم اسالمی» در
مورد امکان مفهومی فمینیسم اسالمی ،وی را باید در این گروه قرار داد .از
نظر این گروه ،فمینیسم اسالمی ،به معنای حقوق زن در اسالم ،امکانپذیر
است .نصر در مقالهی خود چنین مینویسد« :دو دهه است که در میان زنان
مسلمان مؤمن حرکت تازهای برای استیفای حقوقی که به اعتقاد آنها قرآن
و حدیث ارزانیشان داشته اما آداب و رسوم و قواعد محلی اجتماع از آنها
محرومشان کرده ،به راه افتاده است .این فمینسیم به اصطالح اسالمی ،تا
جایی که به آیندهی جامعهی اسالمی مربوط است بسیار بجاتر از فمینیسم
غربی است ،چرا که بیشتر فمینیستهای اسالمی ،زنان پرهیزگاری هستند که
این کار را در چهارچوب جهانبینی اسالمی انجام میدهند .وانگهی آنها به
مشکالت حقیقی خویش نیز بسیار بهتر از همتایان غربیشان آگاهاند» (نصر
.)399 :1384
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مضرات و فواید هر کدام از این دو گرایش فمینیستی برای جوامع اسالمی
و نیز زنان مسلمان ،به وجود فمینیسم اسالمی رأی میدهد .تاکید وی بر
مسئلهی برتری حقوق اسالمی است؛ از این رو از نظر وی فمینیسم اسالمی
را میتوان تالشی برای بازگشت به اسالم و حقوق اسالمی تعبیر کرد.
 -3-2-5موافقان با استراتژی تحديد مفهوم اسالم

زیبا میرحسینی ضمن پذیرش امکان مفهومی فمینیسم اسالمی ،از باور
خود به این فمینیسم در سالهای پیدایش آن و نحوهی شکلگیری آن
سخن میگوید« :آنچه که من «فمینیسم اسالمی» مینامیدم ،نوعی مشروعیت
بخشی به فمینیسم با بهکار بردن کلمهي «اسالمی» به دنبال آن بود .بحث
من این بود که «فمینیسم اسالمی» فرزند ناخواستهی اسالم سیاسی است.
گفتمان فمینیسم اسالمی یا همان مفهوم «فمینیسم اسالمی» به این دلیل به
وجود نیامد که اسالمگراها با نگاهی مساواتطلبانه به روابط جنسیتی آن را
ارائه کردند .نه ،اص ً
ال این طور نبود بلکه بر عکس ،باور آنان به «بازگشت
به شریعت» و تالششان برای ترجمان مفاهیم ذاتی جنسیتی مردساالرانه
از فقه کالسیک ،زنان را برانگیخت که به این گونه مفاهیم انتقاد کرده و
اقدامات گستردهای در میان فمینیستهای سکوالر که در آن زمان مشروعیت
فعالیتشان را از گفتمانهای حقوق بشری در سطح بینالمللی میگرفتند،
صورت پذیرد .اسالمگراها از احکام مردساالرانهی خود به عنوان «قانون
الهی» دفاع میکردند و از آنجا که به دنبال ترویج آنچه كه اسالم واقعی و
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اصیل میدانستند ،بودند به تقدیس قوانین و متون سنتی و فقهی برآمدند»
).(Mir-Hosseini 2010:22-23
در دیدگاه میرحسینی ،آنچه که مفهوم فمینیسم اسالمی و احتمال امکان
آن را با مشـکل مواجه میکند ،عناصر تشکیل دهندهی این مفهوم یعنی
اسالم و فمینیسم است که مفاهیمی تفسیركردني هستند و هر کدام از آنها
در زمینه و بسترهای متفاوت ممکن است در ذهن مخاطبان معنی متفاوتی را
متبادر کنند (همان) .برای روشن شدن موضوع ،باید معلوم شود كه منظور از
اسالم ،اسالم چه كسي و منظور از فمينيسم ،فمينيسم چه كسي است؟ از نظر
میرحسینی متأسفانه به این سؤاالت در بسیاری از مباحث مربوط به فمینیسم
اسالمی ،چه در عرصهي آکادمیک و چه در عرصهي جنبش ،توجه نميشود.
به نظر وی ،فقدان شفافیت در طرح ادبیات این موضوع  -که در دستور
جلسات به آن اشارهای نمیشود -باعث ایجاد تنش و مشکالت الینحلی
میگردد .به نظر میرحسینی در حال حاضر ،مفهوم ترکیبی فمینیسم اسالمی،
چنان بار معنایی مجادلهانگیز و در عین حال منازعهبرانگیزی دارد که دیگر
نمیتوان آنرا تنها به عنوان یک مفهوم توصیفی و یا تحلیلی ب ه کار برد و
باید ابتدا درک و برداشت خود را از اسالم و فمینیسم تعریف کرد.
میرحسینی فمینیسم را هوشیاری و نگرانی در مورد مسائل مربوط به زنان،
آگاهی از تبعیض زنان در محیط کار ،خانه و جامعه به خاطر تفاوتهای
جنسیتی ،و اقدام برای بهبود زندگی و شرایط زنان تعریف میکند .وی در
عین حال معتقد است ،فمینیسم یک بُعد معرفتشناسی و روششناسی نیز
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به موضوعاتی مانند سنتهای خانوادگی و مذهبی و از جملهی آنها مقرراتی
که مشروعیت خود را از مذهب میگیرند ،ميپردازد .این شناخت یا آگاهی،
از نظر وی ،به زنان مسلمان این امکان را میدهد که از درون ،پدرساالری
تثبیت شده در سنن و قوانین را به چالش بکشند.
از نظر ميرحسيني ،اولين نكته در مورد مفهوم اسالمي وجود تفاوت بين
اين مفهوم با مفهوم «اسالمگرايي» است .اسالمگرایی چیزی کمتر يا بیشتر از
«اسالم سیاسی» نیست و معنای عملی آن ،اقدام گروهی یا جمعی با هدف
اجرای برنامههایی مشخص ،از طریق استقرار نظام اسالمی است که خود
را به خوبی در شعارهايي همچون «اسالم تنها راهحل است» و یا «تنها راه
نجات ،بازگشت به شریعت (قوانین اسالمی) است» نشان میدهد (همان)،
اما واژهي اسالمی ،وقتي به یک مفهوم یا مجموعهي دیگری مثل فمینیسم
افزوده شود ،به این معناست که اسالم و آموزهها و سنن آن ،منبع الهام بخش
و یا مشروعیت بخش به این مفهوم هستند.

1

همچنیـن وي ،حضور افرادی که در ابتدا بر انطـباق ناپـذير بودن اسـالم
و فمینیسم پافشـاری میکردند ،اما امروزه در طیف فمینیسم اسالمی قرار
گرفتهاند را دلیلی بر امکان وقوع فمینیسم اسالمی ميداند .از جملهي اين
افراد فاطمه مرنیسی (آثار دههی هفتاد میالدی) و هاله افشار (در آثار دههی
 -1میرحسینی این موضوع را دلیلی میداند بر اینكه برخی از زنان تحت تأثیر این جنبش ،ترجیح
میدهند خود را «فمینیستهای مسلمان» معرفی کنند تا از هرگونه تشابهی با «اسالمگرایی» پرهیز
شود.
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هشتاد) ميباشند که مردساالری را امری تفکیک ناپذیر از اسالم معرفی
میکردند ،اما در نوشتههای اخیر خود از این دیدگاه فاصله گرفته و رجوع
به منابع به منظور یافتن مفاهیم فمينیستی و بازخوانی آ ن را به عنوان راهبرد
جديد برگزيدهاند .این در حالی است که آنها هیچ گاه راجع به چرایی این
تغییر نگرش خود چيزي ننوشتند و در این مورد سکوت کردهاند( 1همان).

پروین پایدار در مصاحبهای با مجله زنان تأکید میکند که «معنای لغوی
فمینیسم فعالیت برای حل مسائل زنان است ،از این رو چرا نتوان آن را
در کنار اسالم نشاند .وی معتقد است هرگز کسی نتوانسته است استدالل
محکمی بیاورد که میتوان سوسیالیسم یا لیبرالیسم را در کنار فمینیسم نشاند
اما اسالم را نه .بنابراین ،از آنجا که در سه دههی اخیر زنانی تالش کردهاند
که تفاسیر جدیدی از اسالم در برابر تفاسیر سنتی ارائه دهند ،پس فمینیسم
اسالمی وجود دارد و عدهای از زنان برای بهبود شرایط سایر زنان در جوامع
اسالمی با کمک تفاسیر جدید از اسالم فعالیت میكنند .حال دیگر مهم
نیست که این زنان را با چه برچسبی بخوانیم .مهم نفس عمل و تالش آنها
برای دستیابی به برابری در کشورهای اسالمی است .از سوی دیگر چگونه

 -1هر چند که مرنیسی در مورد نوشتن دربارهي زندگی شخصی خود تردیدی به خود راه نداده و
آثار ارزشمندی را در این خصوص خلق كرده است .به عالوه دیگرانی که دربارهي فمینیسم اسالمی
نوشتهاند به نظر میرسد که این نیاز را احساس نکردهاند که دربارهی رابطهی خودشان با دینی که با
آن متولد شده و تحت اصول و قوانین آن رشد کردهاند صحبت کنند .به نظر میرحسینی این سکوت
بسیار چشمگیر است و نشانهي اضطراب و تردیدی است که بسیاری از زنان مسلمان و غیرمسلمان
نسبت به بازنمایی هویتی خود ،احساس میکنند .این مسئله هم دارای پیامدهای استراتژیک و
همپیامدهای معرفتشناختی است.
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گرفت؟ گرچه محققان گاه برای تحلیل و دستهبندی ،ممکن است سایر
فعاالن فمینیستی را تحت این نام مطالعه کنند» (پایدار .)55: 1383

پایدار در پاسخ به این چالش که «چه چیزی سبب شده ،گروهی از فعاالن
زنان در عرصهي جنبشی و آکادمیک خود را با این عنوان متمایز کنند؛ آنها
چه ضرورتی احساس کردهاند و برای تعریف خود از چه ویژگیهایی بهره
میبرند؟» به صراحت بيان ميكند« :مهمترین دلیلی که میتوانم در تأیید
فمینیسم اسالمی بیاورم آن است که عدهای از زنان مسلمان مایلاند خود
را فمینیست اسالمی بخوانند» (همان) .وی پس از پذیرش امکان مفهومی
این گرایش فمینیستی ،هدف آن را اینگونه بیان میکند« :فمینیسم اسالمی،
میخواهد نسخهي جدیدی از جامعهی اسالمی ایدهآل ایجاد کند که نقش

زنان در آن متفاوت است .ایدهآلسازی جامعهي اسالمیِ آینده ،نق ِد گذشته
و آینده را مجاز میداند .نظریهي فمینیسم اسالمی دربارهی ظلم به زنان ،در
مخالفت با اسالم سنتی مطرح شدهاست .اسالم حقیقی از این منظر متعالیتر
از اسالم استعماری ،سنتی و تحریف شده است» ).(Paidar 1996: 34&35
پايدار بیشتر از عبارت «فمینیستهای مسلمان» استفاده كرده و فمینیسم
اسالمی و دلیل آن را این گونه بیان میکند« :چون فمينيسم اسالمى لغتى

است كه تقريب ًا جا افتاده است و البته در غرب هم بيشتر تدوين شده ،ممكن
است اين تصور پيش بيايد كه فمينيسم بايد در دنياى اسالم رنگ مذهبى به
خودش بگيرد ،مثل دموكراسى كه بايد دموكراسى اسالمى وجود داشته باشد
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تا بتوان آن را پيادهكرد .اين معنا ،هم به لحاظ تئوريك و هم به لحاظ عملي
درست نيست ،اما اگر منظور از فمينيسم اسالمى و مسلمانان فمينيسم زنانى
است كه در عين مسلمان بودن و حفظ اعتقادات دينىشان تالش ميكنند
تا در اعتقاداتشان و دين رايج در جامعهشان ،تعابير مدرن ،مترقى و تساوى
جويانهاى را تدوين كنند ،مشكالت زنان را حل كنند و اصالحات قانونى
ايجاد كنند؛ اين امر نه تنها الزم است ،بلكه براى همهى زنان مثبت هم هست،

چه براى زنان مسلمان و چه زنان سكوالر كه اصوالً به دين خاصى پاىبند
نيستند و چه براي زنان غيرمسلمان مانند زنان مسيحى ،يهودى ،زرتشتى و

غيره كه در اين كشورها زندگى مىكنند» ).(Badran 1999: 45
بنابراین این گروه با تحدید مفهوم اسالم به عنوان دینی تنها در حوزهي
شعائر اسالمی و نه دینی به عنوان حکومت یا سیاست اسالمی ،فعالیت زنان
مسلمان را براي رسیدن به وضعیت حقوقی -اجتماعی بهتر ،فمینیسم اسالمی
یا فمینیسم مسلمان تعریف میکنند.
 -6نظريهي عدم امکان مفهومی فمينيسم اسالمی

توحیدی امکان مفهومی فمینیسماسالمی ،در جوامع اسالمي را از منظر
دو گروه اسالمی و الئیک مورد تردید قرار داده است 1.وی معتقد است
که هر دو این گروهها ،اسالم و فمینیسم را مانعةالجمع دانسته و این دو را

 -1باید توجه داشت که توحیدی تنها به بیان نظرات این دو گروه میپردازد و خود این نظرات را
باور ندارد.
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ارزشها و خواستهای فمینیستی داشتهباشد و هیچ فمینیستی حق ندارد
اعتقادات دینی و ارزشهای اسالمی داشته باشد (توحیدی  .)107 :1996به هر
حال برای قضاوت در مورد این دو گروه بایستی به نظرات آنها توجه کرد؛
لذا مخالفان امکان مفهومی فمینیسم اسالمی به سه گروه تقسیم شدهاند:
الف -مخالفان با تأکید بر مفهوم فمینیسم :این گروه از مخالفان با بررسی
مفهوم فمینیسم و همچنین نشان دادن تناقض این مفهوم با مفهوم اسالم،
فمینیسم اسالمی را ممکن ندانسته و رأی بر ناممكن بودن آن میدهند.
ب -مخالفان با تأکید بر موفق نبودن فمینیسم اسالمی :به نظر این گروه
فمینیسم اسالمی در رسیدن به اهداف خویش ناموفق عمل کرده و با توجه
به گذشت دو دهه از ظهور آن هنوز نتوانسته به برابری حقوقی و کامل میان
زنان و مردان در جوامع اسالمی دستیابد .از این رو ،امکان مفهومی آن را
به چالش كشيده و معتقد بر ناممكن بودن آن هستند.
ج -مخالفان با تأکید بر منطق کالمی مفهوم فمینیسم اسالمی :این گروه
از لحاظ منطق کالمی و زبانی به بررسی مفهوم فمینیسم اسالمی پرداخته
و سعی ميكنند عدم امکان مفهومی این گرایش را اثبات كنند .این گروه
معتقدند دو مفهوم فمینیسم و اسالم چنان از لحاظ منطق کالمی با یکدیگر
متضادند که حتی امکان وقوع این نوع فمینیسم در مفهوم نیز وجود ندارد.
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 -1-6مخالفان با تأکيد بر مفهوم «فمينيسم»

رضا متمسک در مخالفت با امکان مفهومی فمینیسم اسالمی ،در ابتدا
به آرمان فمينيستهاي اسالمي که ناشی از مفهوم «فمینیستی» این گرایش
بوده و مبتنی بر دستيابي به برابري است ،میپردازد .از نظر وی يک فمينيست
مسلمان جامعهاي را در ذهن خود ميپرورد که در آن رابطهي حقوقي زن و
مرد ،حضور اجتماعي ،روابط خانوادگي و اقتصادي به گونهاي مشابه و بدون
وجود مرزهاي جنسيتي تعريف شود و زنان آزادانه به هر آنچه متمايلاند
دسترسي داشته باشند .از نگاه متمسک چنين آرماني صحيح و دستيافتني
نيست.
الگوي تشابه صحيح نيست ،زيرا نه بر معيارهاي عقلي و شرعي استوار
است و نه سعادت انسان را تأمين ميکند .سعادت انسان در دسترسي به
آرامش است و آرامش انسانها در آن است که در عين برخورداري از
تفاوت در عملکرد و برخورداري از حقوق و تکاليف ،راه تعالي خود را
بدون مزاحمت طي کنند و تفاوتها را در خدمت آرامش و تعالي خود
بيابند (متمسک  .)491 :1380به عبارت ديگر ،الگوي مد نظر مسلمانان الگويي
تناسبمحور است نه تشابهمحور .تنها در پرتو دستيابي به اين الگوست که
توانمنديهاي هر يک از دو جنس به ظهور ميرسد و محدوديتهاي آنها
در نظر گرفته ميشود.
الگوي تشابه دستيافتني هم نيست چون خداوند متعال بر اساس
حکمت خويش زن و مرد را با تفاوتهايي خلق کرده و از اين دو جنس،
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هيچ يک از دو جنس نيست در بطن خود تزاحم و تضاد را افزايش ميدهد
و در عمل به پيچيدهتر شدن اشکال ستم عليه زنان ميانجامد .اگر آمار
شاخصهاي پيشرفت زنان در اجتماع ،اقتصاد ،مديريت و ...در ميان ده
کشور پيشرفتهي جهان در دستيابي به برابري زنان با آمار طالق ،روابط
جنسي خارج از چارچوب ازدواج ،خانوادههاي تکوالد ،تکزيستي زنان،
خشونتهاي خانگي و مواردي از اين قبيل مقايسه شود ،نکات جالب و
تأمل برانگيزي به دست خواهد آمد که نشانگر ناکارآمدي الگوي تشابه
است (همان).

همچنین متمسک به مفهوم اسالم در ترکیب فمینیسم اسالمی اشاره كرده
و خاطر نشان میكند که اسالمی بودن فمینیسم به معنای آن نیست که این
نحلهی فمینيستی همهی آرمانها و راهکارهای خود را از اسالم گرفتهاست،
بلکه این قید نشانگر پیگیری اهداف فمینیستی در یک قالب و شکل خاص
است .به عبارت دیگر ،میتوان فمینیسم اسالمی را شاخهای از فمینیسم
تفسیر کرد که آرمان های فمینیستی و راهکارهای مورد نظر خود را با ادبیاتی
کم و بیش دینی پی میگیرد نه آنکه دین را پاالیشگاه اندیشهی بشری بداند
(همان).

محمد تقی کرمی نیز بر تناقض مفهومی فمینیسم اسالمی تأکید داشته و
معتقد است که این ایده با چالشهای نظری بسیاری روبهروست .به نظر وي
همانگونه که نظریهپردازان فمینیسم تأکید کردهاند ،جنبش فمینیسم در غرب
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ب ه رغم وجود گرایشهای مختلف عمدت ًا محصول لیبرالیسم است و نیز اصل
سکوالریسم و تفکیک حوزهی دستورات دینی از متن جامعه ،در نظریههای
گوناگون این جنبش تعبیه شده است .حال اگر تئوری فمینیسم اسالمی منجر
به قرائتی از اسالم شود که در آن از اصول مسلم اسالمی دست برداشته
شود ،مسلم ًا چنین گرایشی اسالمی نخواهدبود .بنابراین ب ه نظر میرسد این
واژه -با حفظ مفهوم غربی آن -واژهای متناقضنما (پارادوکسیکال) است.
تأکید نظریهپردازان فمینیسم اسالمی بر تفکیک میان دینباوری و دینمداری
و تأکید بر تشابه حقوق زن و مرد و نبود ثبات در شریعت مؤید این مدعاست
(کرمی  233 :1381و .)234

محمدرضا زیبایینژاد در گفتوگویی به نام «فمینیسم اسالمی نداریم»
دلیل خود را بر رد مفهومی این گرایش ،اینگونه بیان میکند« :به این دلیل
واقعی که معتقدیم «فمینیسم اسالمی» با اسالم سازگاری ندارد .به بیان بهتر،
نمیتوان قرائت فمینیستی از اسالم را پذیرفت .مثل این است که شخصی
بگوید ،من قرائت شاعرانهای از دین دارم .تنها آنچه برای ما حجیت دارد،
قرائتی است که مبنای عقالنی و شرعی داشته باشد .اما مفهوم دیگری از
فمینیسم اسالمی میتوان ابداع کرد و گفت که آیا میتوان بر اساس الگوی
دینی از حقوق زنان دفاع کرد؟ که به نظر میرسد میتوان این [برداشت]
را داشت؛ یعنی میتوان یک الگوی اسالمی از حقوق زنان ارائه داد .اما این
تفسیر ،تفسیر صحیح فمینیسم اسالمی نیست ،تفسیر دفاع از حقوق زنان با
ادبیات اسالمی است» (زیبایینژاد .)80 :1386
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فمینیسم اسالمی را همزمان وابسته به منظور ما از فمینیسم میدانند .حقیقت
معتقد است« :اگر منظور از فمینیسم یک اصطالح خاصی است  -همان
طور که در لیبرالیسم مکاتب مدرن و پسامدرن وجود دارد -در عرض آنها
و با پیش فرضهای آنها نمیتوانیم فمینیسم اسالمی داشتهباشیم .یکی از
تفاوتهای اساسی اسالم با مکاتب مدرن در این است که اسالم سعادتگرا
و خیرگراست؛ در حالی که مکاتب مدرن ،سعادتمحوری را آن طور که در
اسالم و یونان باستان وجود دارد ،قبول ندارند و برای سعادت معنای بسیار
حداقلی در حد لذت و سود قائلاند .اما اگر ما از فمینیسم معنای عامی مانند
احیای حقوق زنان برداشت کنیم ،میتواند در اسالم هم مطرح شود؛ یعنی
اگر معنا را خیلی وسیع و عام بگیریم و با مسامحه مطرح کنیم ،میتوانیم
فمینیسم اسالمی داشتهباشیم» (حقیقت .)55 :1384

این گروه ذات مفهوم اسالم را با مفهوم فمینیسم متضاد دانسته و آنها را
ترکیبپذير نمیدانند .همچنین آنها این دو مفهوم را جدای از معانی ،تعاریف
و پیشینهی نهفته در هر کدام در نظر نگرفته و معتقدند همین پیشینه و معانی
مانع از ترکیب این دو میشود.
 -2-6مخالفان با تأکيد بر موفق نبودن فمينيسم اسالمی

با توجه به ناکامیهای تاریخی فمینیسم در کشورهای اسالمی ،گروهی
از مخالفان ترکیب فمینیسم اسالمی معتقدند پروژهي فمینیسم اسالمی در
عمل شکست خورده است .حامد شهیدیان از معتقدان به این گروه معتقد
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است« :مهمترين پروژهی فرهنگي فمينيسم اسالمي يعني تفسيري زنمدارانه
از اسالم ،تا کنون راه به جايي نبردهاست .به اين ترتيب اگر پس از گذشت
بيش از يک دهه (منظور تا زمان نوشتن مقاله به دست شهیدیان یعنی سال
 1377است) تالشهاي همهجانبه ،هنوز فمينيستهاي اسالمي نتوانستهاند
الهيات فمينيستي خود را به وجود آورند ،تنها از آن روست که بازتفسير و
بازنگري در احکام اسالمي به بنبست رسيده است» (شهیدیان  .)618 :1377بر
اين اساس وي معتقد است كه فمينيسم اسالمي وجود ندارد ،زیرا در رسیدن
به اهداف خود که شامل «لغو محدودیتهای حقوقی زنان در خانواده،
تمهیدات حقوقی و اجتماعی برای دستیابی زنان به فضای اجتماعی ،تغییر
دادن نظامهای اعتقادی و هنجارهای فرهنگی مربوط به تواناییهای زنان و
توان مشارکت آنها در جامعه و سرانجام تعدیل برخورد جامعه با «اخالق» و
در واقع با «جنسیت زنانه» ميباشد» (همان )630 :ناموفق بودهاست.
در این نوش��تار ،س��عي ش��ده که از عدم امکان مفهومی فمینیس��م دفاع
ش��ود .یکی از قویترین اس��تداللها بر ام��کان مفهومی فمینیس��م ،امکان
مفصلبندیهای جدید در جوامع و فرهنگهاست .جوامع مدرن امروز خرده
فرهنگها و بازیگران متفاوتی در عرصهي اجتماع دارند .مؤلفههای فرهنگ
بومی ،فرهنگ مسلط جهانی و آموزههای مذهبی متفاوت در جوامع مختلف،
زمینهي امتزاج منابع فرهنگس��از و معنابخ��ش را در جوامع متفاوت فراهم
کرده و بنابراین بس��یاری از ترکیبات جدید فکری و فرهنگی که در گذشته
نامأنوس محسوب میش��دند ،امروزه نه تنها نامأنوس نیستند ،بلکه الزمهی
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بر اساس این اندیشه -که اساس ًا برای صورتبندی فمینیسم اسالمی
مطرح نشده -میتوان استداللهای قدرتمندی در امکان عینی فمینیسم
اسالمی یافت ،زیرا میتوان بر پایهی ایدهي مرکزی امکان وسیع امتزاج
منابع هویتبخش و ایدهساز ادعا کرد ،در جوامع غیر مسلمان و همچنین
جوامع اسالمی ،اسالم با مفصلبندیهای جدیدی مواجه شده که بر اساس
آن ترکیببندیهایی به وجود آمده است و ترکیب بندیهای دیگری نیز
امکان تحقق یافته است .در جوامع اسالمی و همچنین در برخی کشورها از
جمله فرانسه ،مفصلبندیهای متعددی در حوزهی زنان به وجود آمده است
که به رغم تفاوتهای فراوان در سوگیریهای آن ،میتوان آنها را در عنوان
کلی فمینیسم اسالمی صورتبندی و معرفی کرد (فریدمن .)1381

در پاسخ میتوان گفت ،به نظر ميرسد قضاوت دربارهی ترکیبات و
مفصلبندیهای جدید ،زود است و به فرض تحقق چنین مفصلبندیهایی،
باید گفت اساس ًا این مفصلبندیها عینی و خارجی هستند و گفتمانی
نميباشند .اختالف در امکان فمینیسم اسالمی (و یا امکان مفهومی فمینیسم)
اساس ًا موضوعی مفهومی و گفتمانی است.
در واقع در نقد ایدهي اصلی امتزاج افقها و فرهنگها باید گفت ،این
امتزاج بر اساس تحلیل خارجی مفصلبندیهای موجود در جامعه صورت
میگیرد که بر اساس آن ادعا میشود از گفتمانها و مفاهیم رقیب و یا مغایر،
مؤلفههایی در عینیتها و هویتهای خارجی مشاهده میشود و دیگر با
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واقعیت ناب و محض فرهنگی و اجتماعی روبهرو نیستیم ،اما بعید به نظر
میرسد در میان گفتمانهای متعارض که تعارضشان حداکثری است (مانند
اسالم و فمینیسم) ،چنین امتزاجی در عینیت نيز صورت گرفته باشد .در
سطح عینی هم ،حتی در حوزههایی که میان عناصر معنابخش آن تعارض
جدی وجود ندارد ،غلبهی گفتمانی با یکی از دو طرف ترکیب است.
در واقع ،اگرچه میتوان پذیرفت به دلیل غلبهي رسانهها و فرهنگ
جهانی ،هیچ واقعیت ناب و محضی در عینیتهای اجتماعی وجود ندارد و
تمام عینیتها درگیر مسئلهي امتزاج منابع و افقها هستند ،اما نمیتوان کتمان
کرد که هر کدام از عینیتها بازتاب دهندهي یکی از گفتمانها و مفاهیم
امتزاج یافته هستند.
بنابراین ،در پاس��خ به دیدگاههایی که مس��تقیم ب��ه صورتبندی امکان
فمینیس��م اس�لامی پرداختهاند ،میتوان گفت« :ترکیب خارجی فمینیس��م
اس�لامی یا در نهایت بازتاب دهندهی روح اسالم و آموزههای آن است و یا
تحت سیطره و سلطهي گفتمان فمینیستی است .همچنين برخی تعابیر مبنی
بر اینکه اساس ًا فمینیس��م اسالمی به معنای فمینیسم مسلمانان و یا فمینیسم
در کشورهای اسالمی تعبير شود ،به طور کلی از محل بحث خارج است».
 -7نتيجهگيری

در بحث «امکان مفهومی فمینیسم اسالمی» ،بخش مهمی از اختالف به
معنای فمینیسم و معنای اسالم و تفاوت در فهم این دو اصطالح با ز میگردد،
زيرا این فهم در زمینههای اجتماعی و فرهنگی خاص میتواند معنای خاصی
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آن در کشورهای غربی متفاوت است .توجه به ویژگیهای اجتماعی جامعه
و نیز نوع نگاه متفکران آنها به هر کدام از این مفاهیم میتواند به معنای
امکان یا عدم امکان فمینیسم اسالمی در آن جامعه تعبیر شود؛ براي مثال
رضا متمسک اسالم را اسالمی با الگوی تناسبمحور در نظر میگیرد .این
درک از اسالم در دیدگاه وی در تقابل با فهم تشابهمحور از اسالم در نظرگاه
برخی از فمینیستهای اسالمی قرار میگیرد .از این رو متمسک بر عدم
امکان فمینیسم اسالمی معتقد است .محمدرضا زیبایینژاد نیز معتقد است
که اگر منظور از فمینیسم اسالمی ،برداشتی فمینیستی از اسالم است ،چنین
گرایشی نداریم ،اما اگر منظور الگویی دینی از حقوق زنان در اسالم است،
میتوان چنین نتیجه گرفت که این گرایش وجود دارد .این در حالی است
که نیره توحیدی به عنوان یک مسلمان ساكن در غرب ،اسالم را نه به عنوان
یک مفهوم ،بلكه به عنوان یک تاکتیک در خدمت جنبش زنان تصور میکند
و رأی به امکان مفهومی این گرایش فمینیستی میدهد .از این رو توحيدي
ی مد نظر زیبایینژاد و متمسک توجه نكرده
در رويكرد خود به تضاد مفهوم 
است.
بنابراین میتوان تفسیرها و قرائتهای گوناگونی از فمینیسم اسالمی
تصویر کرد و همچنین دیدگاههای متفاوت قائلهی فمینیسم اسالمی را با
هم مقایسه و تطبیق نمود .در برداشت رضا متمسک از مفهوم اسالم ،به هیچ
وجه نمیتوان به امکان مفهوم فمینیسم اسالمی قائل بود .و از سوی دیگر،
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در برداشت توحیدی ،میرحسینی و بدران از مفهوم فمينيسم ،بدون شک این
مفهوم تناقضی ذاتی داشته و جمع بین دو مفهوم تشکیل دهندهی آن ،یعنی
اسالم و فمینیسم امکانپذیر نیست.
از این رو ،پس از بررسی این تفاسیر و قرائتها اين نتیجه حاصل
ميشود که تنها زمانی میتوان رأی بر وجود مفهوم «فمینیسم اسالمی» داد که
برداشت ما از مفهوم فمینیسم ،به معنای دفاع از حقوق زنان بوده و منظورمان
از اسالم ،آخرین دین الهی با تمامی قوانین و اصول اصلی آن باشد .باید
توجه داشت که اسالم مد نظر توحیدی و حتی میرحسینی اسالمی گزینش
شده است ،از این رو بخشی از متون اسالمی مبنای دفاع از حقوق زنان قرار
گرفته و توجیهی بر وجود فمینیسم اسالمی دانسته شده است .این درحالی
است که اسالم را نمیتوان تنها به بخشی از متون یا تفاسیر محدود کرد .بدین
ترتیب بررسی حقوق زنان در چارچوب دین مبین اسالم امری تحققپذیر
است ،اما سایر برداشتها از اسالم به دلیل تأکید بر روشهای غیر اسالمی
و زیر پا نهادن اصول اولیهی اسالم شایستهي استفاده و توجه نبوده و نیست.
در نهایت باید پذيرفت اگر چه برخی تفاسیر از دین با برخی دیدگاههای
فمینیستی در پارهای موارد ممکن است قرابتها و امتزاجهایی داشته باشند،
اما در نهایت غلبهي گفتمانی يا با اسالم و يا با فمينيسم است.
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½½بیات ،عبدالرسول  .1381فرهنگ واژهها ،قم ،مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی.
½½پایدار ،پروین« .جنبش زنان گذر از فرقه گرایی به اقتدار گرایی» ،مجله زنان ،ش

.)1383( ،115
½½توحیدی ،نیره  .1997فمینیسم ،دموکراسی و اسالمگرایی ،لوس آنجلس ،کتابسرا.

½½حقیقت ،سید صادق« .همنهادسازی سنت و تجدد در حوزهی مسائل زنان» ،مجله
زنان ،ش.)1384( ،122
½½زیبایینژاد ،محمدرضا« .گفتگو با زیبایینژاد :فمینیسم اسالمی نداریم» ،بازتاب انديشه،
ش .)1386( ،101
½½شهيديان ،حامد « .فمینیسم اسالمی و جنبش زنان در ایران»،ایران نامه ،ش .)1377(،64
½½فریدمن ،جین  .1381فمینیسم ،ترجمهي فیروزه مهاجر ،تهران ،آشتیان.
½½کرمی ،محمد تقی« .فمینیسم اسالمی» ،فرهنگ واژهها ،قم ،مؤسسه اندیشه و فرهنگ
دینی.)1381( ،

½½متمسك ،رضا« .فمينيسم اسالمي ،واقعيتها و چالشها» ،مجموعه مقاالت همانديشي
بررسي مسائل و مشكالت زنان (اولويتها و رويكردها) ،ج.)1380( ،1
½½مصفا ،نسرین  .1357مشارکت سیاسی زنان در ایران ،تهران ،دفتر مطالعات سیاسی و
بینالمللی وزارت امورخارجه.
½½میرحسینی ،زیبا« .آواهای تازه فمینیستی در جهان اسالم» مجله زنان ،سال  ،15ش
.)1385( ،132
½½میشل ،آندره  .1377جنبش زنان (فمینیسم) ،ترجمهي هما زنجانی زاده ،مشهد ،نیکا.
½½نصر ،سید حسین« .فمینیسم اسالمی» ،ترجمهي مصطفی شهرآیینی ،یاد ،ش .)1384( ،75

½½هيوود ،اندرو  .1386درآمدي بر ايدئولوژيهاي سياسي :از لیبرالیسم تا بنیادگرایی
دینی ،ترجمهي محمد رفیعی مهرآبادی ،وزارت امور خارجه ،موسسه چاپ و انتشارات.
½½يازبك حد ،يون« .زنان مسلمان عرب سرگردان ميان سنت و مدرنيته» ،ترجمهي رزا
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