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چكیده
موج سوم فمينيسم 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 
اين مفهوم را مفهومی متناقض  نيز  قرار دادند. در مقابل، مخالفان فمينيسم اسالمی 
دانسته و با تمرکز بر دو مفهوم »اسالم« و »فمينيسم«، امکان مفهومی اين ترکيب را به 
چالش می کشند. در اين مقاله انديشه های فمينيسم اسالمی و نظرات موافقان و مخالفان 
اين ديدگاه فمينيستی بررسي و رويکردهای مطرح شده در اين حوزه طبقه بندي شد. در 
بخش موافقان، سه گروه با استراتژی های تحديد مفهوم اسالم، اسالم محور و مساوات 
مدرن محور و در بخش مخالفان، سه گروه با تأکيد بر مفهوم فمينيسم، با تأکيد بر موفق 
نبودن فمينيسم اسالمی و با تأکيد بر منطق کالمی فمينيسم اسالمی شناسايی شدند. پس 
از بررسی نظرات موافقان و مخالفان يافته های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به 
گستردگی حيطه ی مفهومی دو مفهوم اصلی فمينيسم اسالمی يعنی »فمينيسم« و »اسالم« 
نمی توان مدعی امکان يا عدم امکان قطعي اين مفهوم شد. بديهی است در مبحث 
امکان مفهومی فمينيسم اسالمی توجه به زمينه های مفهومی مانند فمينيسم و اسالم 
در زمينه ی اجتماعی مطرح شده ضروری است. از اين رو بسته به زمينه ی اجتماعی و 

گستره ی تعريف دو مفهوم می توان به امکان يا عدم امکان فمينيسم اسالمی رأی داد.
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1- مقدمه

»فمينيسم اسالمی« مفهومی مبتنی بر برداشتی برابری خواهانه ميان زن 

و مرد از اسالم است. در پی مطالبات برابری خواهانه ی زنان در طول دو 

قرن گذشته، جنبش زنان در غرب شکل گرفت و ادامه يافت. با توسعه ي 

ارتباطات و تبادل فرهنگی ميان کشورهای اسالمی و غرب، خواسته ها و 

مطالبات طرفداران اين جنبش همانند مدرنيته و سرمايه داری وارد کشورهای 

مسلمان شد. 

در بعضی از مناطق، جنبش زنان در کشورهای مسلمان واکنشی به جريان 

فمينيستی غرب بوده و حاصل اين واکنش، شکل گيری جنبش هايی مبتنی بر 

اصول اسالمی در جهت تفسير جديد و تازه ای از اسالم به منظور اعتالی 

حقوق زنان مسلمان بود. در مناطق ديگر، فمينيسم از سوی زنان مسلمان 

به شکل سکوالر ظهور کرد و  اين کشورها جنبش زنان  پذيرفته شد. در 

خواستار جدايی حوزه ی دين از سياست شد، زيرا طرفداران آن حاصل اين 

جدايی را بهبود شرايط زنان می دانستند. بايد توجه داشت که در اين مقاله 

تنها مفهوم فمينيسم اسالمی و آراء موافقان و مخالفان بررسي خواهد شد. از 

آنجا که رويکرد مقاله بررسی اين دو بخش است، بايد توجه داشت که امکان 

بررسی آراء نظرات مسلمانان مدافع حقوق زن به طور اخص وجود نداشت و 

تنها به بررسی آراء مسلمانانی پرداخته شد که لزوماً در مورد فمينيسم اسالمی 

اظهار نظر نموده بودند.
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2- بیان مسئله 

تاريخ حاکي  است که طبيعت متفاوت زنان و برخی از عوامل اجتماعی، 

سياسی و فرهنگی باعث شده که زنان، عمدتاً در جايگاه فرودستي نسبت 

به مردان قرار داشــته و از صحنه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي حذف 

شـده و يا در  صورت حضور در نقش هاي منفعل و کم رنگ ظاهر شوند. 

ظهور گفتمان مدرن در قرن هيجدهم، به بروز جنبش هاي اجتماعي زنان در 

مغرب زمين منتهي شد. جنبش هايي که نظرات خود را از مکاتب و ساير 

نظريه های اجتماعي، سياسي وام گرفته و با استفاده از آنها يا در پاسخ به آنها، 

آراء خود را شکل داده اند. 

هم زمان با تحوالت غرب، به تدريج نظريات فمينيستي در جوامع اسالمي 

ظهور و بروز يافت و در اين کشورها تحوالت مرتبط با زنان، از جنبش هاي 

زنان در غرب تأثير پذيرفت. اين در حالی بود که برخی از روشنفکران ديني 

و غير ديني به بهانه ي حل نشدن مسائل زنان در کشورهاي اسالمي براي 

بومي سازي مسئله ي فمينيسم با توجه به اعتقادات ديني و گرايشات مذهبي 

تالش کردند )توحيدی 1996: 10(.

بنا بر نظر برخي از متفکران عرب نظير رفاعة طحطاوي،1 طاهر حداد2 

تا  به وجود مي آمد  زنان و خانواده  نقش  بايد تحوالتي در  امين3  قاسم  و 

1-Rifa′ael-Tahtawi
2-Tahar Haddad
3-Qasim Amin
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رنسانسي عربي رخ دهد. نوگراياني چون محمد عبده1 با تمايز نهادن ميان سا

عبادات و معامالت راه اجتهاد را گشودند؛ بنا به تعريف آنان عبادات ازلي 

اقتصادي،  سياسي،  موضوعاتي  معامالت  که  در حالي  ناپذيرند  اجتهاد  و 

فرهنگي، اجتماعي و آموزشي اند که بايد در هر عصر تفسير مجدد شوند. آنها 

بر اين باور بودند که اقتباس از فرهنگ هاي ديگر براي ارتقاي سطح جامعه 

امري مشروع است )يازبک حد 1378: 55(.

بدين  ترتيب از اواخر قرن نوزدهم، انديشه های برابری گرای غربی در 

قالب آثار مکتوب، توسط نويسندگان مسلمان آشنا به غرب به اين کشورها 

راه يافت. شايد مصر از اولين کشورهای اسالمی باشد که انديشه ي مدرن 

دفاع از حقوق زنان به آن راه يافته است. در اين دوران، قاسم امين، نويسنده ي 

مصری، مهم ترين آثار زن پژوهی را منتشر کرد. اين نويسنده تالش کرد تا 

بر  اساس ديدگاه تجددگرايانه، به تفسير و تأويل آموزه هاي ديني بپردازد. 

امروزه نيز فمينيست هاي زيادي در کشورهاي اسالمي، بخش مهمي از تالش 

خود را صرف مبارزه ي درون ديني براي حاکميت نگاه زن گرايانه مي کنند که 

معروف ترين آنها فاطمه مرنيسي )مراکش(، رفعت حسن )پاکستان(، عزيزه 

)مصر(  السعداوي  نوال  و  )سودان(  ابراهيم  احمد  فاطمه  )لبنان(،  الحبري 

هستند )متمسک 1380: 452(.

در اواخر دهه ی1980، عالئم روشنی از ظهور آگاهی جديدی بروز کرد؛ 

يک شيوه ي جديد تفکر و يک گفتمان جنسيتی که مطالباتش فمينيستی و در 

1-Mohammed Abdu
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سا عين حال زبان و منبع مشروعيتش اسالمی بود. برخی از اين انواع گفتمان 

جديد نام »فمينيسم اسالمی« را گرفت. هر چند اکثر اسالم گراها و برخی 

ايدئولوژی ها و  با  را  اسالمی«  »فمينيسم  ايده ي  فمينيست های سکوالر،  از 

جهت گيری خود مغاير می دانند و در واقع آن را مفهومی متضاد می پندارند 

)ميرحسينی1385: 45(.

اين گرايش فمينيستی، همواره به  دنبال يافتن پايگاه محکمی در جوامع 

پذيرش  با  زيرا  نگذاشته،  فرو  را  تالشی  هيچ  راه  اين  در  و  بوده  اسالمی 

فمينيسم اسالمی در کنار ساير انواع فمينيسم و نيز به عنوان جريانی اسالمی، 

بنيان گذاران آن می توانند  بر طرفداران اين نظريه روزبه روز افزوده شده و 

مشروعيتی نسبی را برای نظرات خود فراهم آورند و بدين  ترتيب راه برای 

تغيير حقوق زنان در اين کشورها به مرور زمان هموار گردد.

بنابر آنچه گفته شد، پرسش اساسی اين مقاله را می توان اين  گونه سامان 

داد که آيا »فمينيسم اسالمی« به لحاظ مفهومی، امکان پذير است؟

3- تعریف مفهوم فمینیسم

تعاريف متنوع و متعددی از فمينيسم وجود دارد )بيات 1381: 436-423؛ 

نشان دهنده ی  ميشل 1377: 11؛oxford2000:428؛Webster1989:708( که 

پيچيدگی و گستردگی حوزه های اجتماعی ای است که اين مفهوم بر آنها 

نهايی منجر  بر يک تعريف  به عدم توافق  نيز  نهايت  داللت می کند و در 

می شود. طرفداران فمينيسم، گاه آن را نظريه ای اجتماعی دانسته که در تالش 
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برای رفع هر گونه تبعيض جنسيتی شکل گرفته و گاه آن را موضع گيری ای سا

سياسی تعريف کرده اند که آرمانش تغيير جهان به وسيله ی زنان است. بايد 

توجه داشت اين تنوع بر سر تعاريف، به تنوع در مطالبات و خواسته های 

طرفداران فمينيسم و در نتيجه نبود توافق بر اهداف و نوع کنش گری آنها نيز 

منجر شده  است. در مقاله ی حاضر، مفهوم فمينيسم مبتنی است بر تعريف 

اندرو هيوود به معنای بينش و معرفتی که نابرابری و ستم جنسی را قابل رفع 

می داند و بر لزوم رفع آن دو تأکيد می کند.

فمينيسم در لغت به معنای طرفداری از تساوی سياسی و اجتماعی زنان 

و مردان است و در غرب به طرفداران حقوق زن اطالق می شود )مصفا 1375 

:78(. فمينيسم در شکل کلی آن، بينش و معرفتی است که نابرابری يا ستم 

جنسی را قابل رفع می داند و ايدئولوژی اي است که بر لزوم رفع آن دو تأکيد 

مي کند. ويژگی بارز فمينيسم اين است که به تقسيمات جنسيتی رايج در 

جامعه توجه و آنها را بررسی می کند و چنين تقسيماتی را سياسی می پندارد 

نه طبيعی؛ در نتيجه، تقسيمات جنسيتی بازتاب رابطه ي قدرت مدارانه ي زن و 

مرد تلقی می شود. فمينيست ها معتقدند که چون زندگی خصوصی، رفتارهای 

شخصی، خانوادگی و جنسی امری به شدت سياسی است بنابراين موضوع 

مناسبی برای تحليل سياسی مي باشد )هيوود 1386: 30(.

مفهوم  تعريف  در  فمينيسم،  مفهوم  تعريف  در  موجود  دشواري هاي 

فمينيسم اسالمی دو چندان می شود. مفاهيمی مانند فمينيسم اسالمی، فمينيسم 

مسيحی، فمينيسم سياه و.. را می توان به نوعی حاصل جريان پست مدرن 
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سا ارائه ي تعريفی  اين مسئله تأکيد می کند که  دانست. جريان پست مدرن بر 

جامع و مانع از مفهوم فمينيسم، طرفداران آن و مطالبات اين دسته از زنان، 

بدون در نظر گرفتن شرايط اجتماعی و خصوصيات فرهنگی هر منطقه ی 

جغرافيايی ناممکن است. از اين رو برای به دست آوردن مطالبات زنان در هر 

منطقه بايد به اين شرايط توجه و به نوعی اين مفهوم را بومی کرد. 

فمينيسم اسالمي برابري جنسي- انساني و عدالت اجتماعي ای که ريشه در 

اصول اخالقي قرآني دارد را بازتعريف و عمل و انديشه هاي پدرساالران هاي 

اين  از  منظور  مي کند.  افشا  را  تاز مي کند  و  تاخت  اسالمي  در جوامع  که 

عرضه  آنجا  در  اولين  بار  براي  قرآن  پيام  که  است  سرزمين هايي  جوامع، 

شده  است. نفوذ اين دسته افکار به درون اسالم، به فاصله ي کوتاهي پس 

از درگذشت پيامبر اکرم )( آغاز شده و تا قرن نهم )ميالدي( و پيش از 

تحکيم و انسجام فرقه هاي مختلف مذهبي به عناصر ثابت متون فقهي مبدل 

شده بودند. مضامين کليدي اين مفهوم، در اصول قرآني به  برابري جنسي 

و عدالت اجتماعي خالصه مي شوند. از آنجا که فمينيسم اسالمي برقراري 

برابري و عدالت اجتماعي در ساختارهاي پدرساالرانه را ناممکن مي داند، در 

راه پيش برد پيام اوليه ی اسالم و زدودن آن از بقاياي فرهنگ هاي مردساالر 

.)Badran 2002( تالش مي ورزد

مارگوت بدران، فمينيسم اسالمی را عمل و گفتمان فمينيستی معرفی 

می کند که در درون پارادايم اسالمی مطرح می شود و می خواهد نسخه ي 

جديدی از جامعه ي اسالمی ايده آل ايجاد کند و نقش زنان در آن متفاوت از 
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نقش فعلی شان در جوامع اسالمی است )همان(. وی در جای ديگری، اين سا

مفهوم را گفتمان و عملی تعريف می کند که از درون به يک پارادايم اسالمی 

متصل است. از نظر وی فمينيسم اسالمی، فهم و قدرتش را از قرآن می گيرد 

و در جست وجوی حقوق و عدالت برای زنان و مردان در تماميت وجودشان 

قرآن  مجدد  قرائت  پروژه ی  اسالمی،  فمينيسم  که  است  معتقد  است. وی 

به وسيله ی فمينيست های مسلمان برای ارتقاء اعمال تجويز شده در قرآن بر 

.)Badran 2006( اساس برابری جنسيتی و عدالت اجتماعی است

ــگاه فرانکفورت، فمينيسم  ــروتر،1 پروفسور قوم شناسی دانش سوزانه اش

ــم مربوط به  ــان، ه ــف می کند که به طور يکس ــروژه ای تعري ــالمی را پ اس

ــت. از نظر وی، زنان فعال در حوزه ی  ــت اس الهيات و هم مربوط به سياس

ــالمی برای دموکراسی و حقوق زنان و  ــم اسالمی، در کشورهای اس فمينيس

ــتيزی و برای حقوق زنان مسلمان در  ــالم س ــورهای غربی عليه اس در کش

اين کشورها مبارزه می کنند )Schroter 2011:32(. تفاوت اين تعريف با ساير 

تعاريف مطرح در اين بخش اين است که زنان در اين تعريف با دو رويکرد 

ــلمان بودن« مبارزه  ــاوت و در عين حال محدود کننده ی هويت »زن مس متف

می کنند؛ نخست، رويکرد ضد اسالمی کشورهای مسلمان و سپس، رويکرد 

حقوقی زن مسلمان در کشورهای اسالمی. 

مي شود.  مربوط  آن  نخست  قسمت  به  تعريف،  اين  اشکال  مهم ترين 

»هويت اسالمی« و تالش برای حفظ آن وظيفه ی هر مسلمانی است. چه 

1-Susanne Schroter
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سا بسيار زنان مسلمانی که با رويکرد غربی مبارزه می کنند، اما بر وضع حقوقی 

زنان مسلمان انتقادی نداشته و آن  را برخاسته از شريعت اسالمی می دانند 

و چه بسيار زنانی که از وضعيت زنان مسلمان انتقاد می کنند اما اين دفاع از 

حقوق زنان مسلمان، برخاسته از تفکرات غربی و فمينيستی آنهاست.

4- بررسی امكان مفهومی فمینیسم اسالمی

به  رغم عدم بحث از »امکان مفهومی فمينيسم اسالمی«، برای جلوگيری 

از هرگونه اشتباه در روند پژوهش حاضر، انتخاب يکی از تعاريف فمينيسم 

اسالمی، ضروری است. از اين رو در اين مقاله منظور از فمينيسم اسالمی، 

تعريفی است که بدران در سال 2002 ميالدی ارائه داده  است.

بعد از آشنايی با مفهوم فمينيسم اسالمی، بحث از بررسی امکان مفهومی 

فمينيسم اسالمی مطرح می شود. در بررسی امکان فمينيسم اسالمی به اين 

مسئله بايد توجه کرد که در مقاله ی حاضر، ذيل عنوان بررسی امکان وجود 

فمينيسم اسالمی، بحث امکان مفهومی اين نوع از فمينيسم بر بحث وقوع 

آن مقدم است. متخصصانی که بر سر امکان مفهوم فمينيسم اسالمی بحث 

می کنند، دغدغه ی طرفداران فمينيسم اسالمی را ندارند. آنان از مدعيان و 

غير مدعيان صرف نظر کرده و تنها بحث امکان مفهوم فمينيسم اسالمی را 

مطرح می کنند. از سوی ديگر بايد توجه داشت، برای سامان دهی به بحث 

گروه موافقان و مخالفان طبقه بندي شده اند. اين طبقه بندی حاصل مطالعه و 

بررسی نظرات اين دو گروه بوده و امکان مقايسه ي نظرات را تسهيل می کند.
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5- نظریه ي امكان مفهومی فمینیسم اسالمی

طرفداران نظريه امکان مفهومی فمينيسم اسالمی به دو گروه »موافقان 

تاکتيک محور« و »موافقان استراتژی محور« تقسيم می شوند.

5-1- موافقان تاکتيك  محور1

به باور موافقان تاکتيک محور اين مفهوم، بايستی از قابليت های اسالم در 

جهت بهبود وضعيت زنان بهره مند شود. دغدغه ی اصلی اين گروه فمينيسم 

اسالمی نيست، اما برای رسيدن به آزادی و ايجاد تغيير در وضعيت زنان 

مسلمان، در جهت ايجاد و ترويج اين گرايش فمينيستی تالش می کنند. نيره 

توحيدی را می توان در اين گروه قرار داد.

توحيدی در يکی از کتاب هايی که ويرايش آن  را بر عهده داشته  است، 

دنيای  زنان  می نويسد،  و  کرده  تأکيد  اسالمی  فمينيسم  وجود  و  امکان  بر 

اسالم با دو نوع فشار و مقابله مواجه اند که به ناچار از تاکتيک هايي عليه 

آنها استفاده می کنند. اين دو فشار از سيستم مردساالرانه ی داخلی و نيروهای 

خارجی تهديدکننده ي مرزهای فرهنگی و ملی مردم ناشي مي شود. وی يکی 

از تاکتيک های کاربردي زنان مسلمان را پديده ی تازه رشد يافته ی فمينيسم 

اسالمی می داند. اين تاکتيک از آن زنانی است که با حفظ عقايد دينی تالش 

می کنند اخالق تساوی طلبانه ی اسالم را با استفاده از آيه های حامی زنان در 

1- منظور از تاکتيک در اين مقاله عملياتی کردن ايده يا تفکری است که لزوماً از طرف طرفداران 
آن پذيرفته نيست اما از آن به عنوان ابزار، سالح يا روشی برای دست يابی به اهداف خويش استفاده 

می  کنند و با تغيير شرايط از آن دست خواهند کشيد.
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سا قرآن، در مبارزاتشان برای حقوق زنان، به  خصوص برای حق تحصيل زنان، 

.)Moghadam 2002: 1144(  ترويج کنند

از نظر سديه شيخ،1 مفهوم فمينيسم سبب مي شود زنان مسلمان پراگماتيسم 

خود را در يک چشم انداز سياسی و جهانی تعريف کرده و جای دهند که 

به نوبه ی خود امکاناتی وسيع تر را برای هم پيمانان و مبادالت و تعامل غنی 

متقابل ميان گروه های مختلف زنان ايجاد می کند. اين ارتباطات، گروه های 

مختلف زنان را توانا کرده و امکان سهيم شدن ايشان در تجارب يکديگر را 

.)Shaikh 2003:155( فراهم می کند

به طور کلی، موافقان تاکتيک  محور، از هرگونه تفرقه و جدايی ميان زنان 

ــيدن به توافق بر سر مسئله ی  ــته و در تالش برای رس ــلمان هراس داش مس

ــالمی، بر اتحاد زنان مسلمان تأکيد  ــورهای اس »احقاق حقوق زنان« در کش

داشته و از فمينيسم اسالمی، در جهت پيشبرد اهداف خويش و تنها به عنوان 

يک تاکتيک بهره می برند. بنابراين اين گروه با تغيير شرايط، فمينيسم اسالمی 

را همانند ابزاری کنار خواهد گذاشت.

5-2- موافقان استراتژی محور 2

گروه اول از طرفداران نظريه ي امکان مفهومی فمينيسم اسالمی، کسانی 

هستند که به فمينيسم اسالمی به عنوان يک استراتژی می نگرند. اين گروه 

1-Sadiyya Shaikh
2- منظور از استراتژی در اين مقاله راهبردها و سياست  های کلی ای است که يک فرد يا گروه آن  
را پذيرفته اند. از اين  رو اين گروه موافقان استراتژی محور نام گذاری شدند تا نشانه    ی رويکرد آنان 

به اسالم باشد.
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معتقدند که اسالم در ذات خويش، فمينيسم به معنای آزادی طلبانه ی موج سا

دومی است. از اين رو آزادی حقيقی از آن فمينيسم اسالمی است. بايد توجه 

داشت که اين گروه خود به سه دسته تقسيم می شوند:

اين گروه  استراتژی مساوات مدرن محور: طرفداران  با  الف- موافقان 

معتقدند مساوات مدرن در اسالم وجود دارد.

ب- موافقان با استراتژی اسالم محور: اين گروه به شدت معتقدند که 

حقوق اسالمی برتر است و مسلمانان بايد به آن برگردند. 

ج- موافقان با استراتژی تحديد مفهوم اسالم: اين گروه اسالم را تنها 

به عنوان ديني در حيطه ي شعائر اسالمي و نه حکومت يا سياست اسالمي 

به مسلمانان طرفدار حقوق زنان و  با تحديد مفهوم اسالم  لذا  مي دانند و 

اسالم، فمينيسم اسالمی را فمينيسم مسلمان می نامند.

5-2-1- موافقان با استراتژی مساوات مدرن محور

مارگوت بدران، اميما ابوبکر و ناهيد توسلی را می توان در گروه موافقان 

با استراتژي مساوات مدرن محور قرار داد. مارگوت بدران، محقق مصری تبار 

آمريکايی، مفهوم فمينيسم اسالمی را پذيرفته و از آن به عنوان يک پديده ی 

جهانی نام می برد. در ديدگاه بدران، فمينيسم اسالمی در مناطق جغرافيايی 

بافت های  داخل  در  زنان  که  نتيجه ی تالشی است  و  يافته  متفاوت ظهور 

مليشان انجام می دهند. از اين رو فمينيسم اسالمی، در کشورهايی با جمعيت 

اکثريت مسلمان و نيز در کشورهايی که در آنها اقليت مسلمانی وجود دارد، 

اين گرايش فمينيستی،  پديد آمده  است )همان(. بدران در راستای پذيرش 
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سا به اهداف آن نيز پرداخته است. از نظر وی يکی از اولويت های فمينيسم 

اسالمی رفتن مستقيم به سوی قرآن، قلب و ستون دين اسالم، برای فهميدن 

پيام برابری خواهانه  ی اسالم است. بدين ترتيب، برخی زنان مانند امينا ودود،1 

رفعت حسن2 و يا فاطمه نسيف3 تنها بر قرآن تمرکز مي کنند. برخی ديگر 

مانند عزيز الهيبن لبنانی4 و سردار علی پاکستانی5 خود را صرف قرائت دوباره 

از قرآن و اشکال مختلف شريعت می کنند. گروه ديگر مانند فاطمه مرنيسی6 

از مراکش و هدايت توکسال7 از ترکيه هنوز در فکر بررسی دوباره ي احاديث 

هستند.

و  اجبار  به  نسبت  آگاهی  عنوان  به  فمينيسم  اگر  است،  معتقد  بدران 

محدوديت های زنان، دور انداختن اين محدوديت ها و تالش برای ايجاد يک 

نظام روابط منصفانه تر و عادالنه تر بين زن و مرد در نظر گرفته شود، هيچ 

 . )Badran 2002(تناقضی ميان فمينيست بودن و مسلمان بودن وجود ندارد

به اعتقاد بدران، هدف فمينيسم اسالمي بازگرداندن سالمت گذشته ی واژه ی 

»امت« به آن و بازيابي مفهوم آن به عنوان فضاي اشتراکي و کثرت گرايي 

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 دوئيت ها و دوقطبي هايي نظير شرقي/سا

غربي، خصوصي/ دولتي و يا مذهبي/ غيرمذهبي است. مخالف تاکتيک هاي 

تسلط   طلبانه اي مانند »تفرقه بيانداز و حکومت کن«، »صف بندي ايجاد کن 

و کنترل کن« و »جدايي بيانداز و تنبيه کن« است و آن  را از پيام قرآن به  دور 

می داند. از سوی ديگر، فمينيسم اسالمی از طريق انطباق مجدد اسالم با پيام 

قرآنی برابری انسان ها و عدالت اجتماعی، ناخالصی های وارد شده در اسالم 

تبديل  فرايند  به معنی  به طور ضمنی،  دگرگون سازی  مي کند.  دگرگون  را 

»اليه های عمقی« به »اليه های رويی« است. در اين مفهوم پيام »عمقی« قرآن 

به »اليه های باال« و عام آگاهی انتقال می يابد؛ به بيان ديگر، اين »دگرگون 

سازی« به معنی بازگرداندن اسالم به اصول خود، از طريق متن مقدس - و 

.)Badran 2006( نه دگرديسی و تبديل آن به يک پديده ی متفاوت- است

وی ضمن پذيرش امکان مفهومی فمينيسم اسالمی، اذعان مي دارد که 

در مقايسه با فمينيسم جهاني،  در کشورهاي مسلمان اين گرايش، فمينيسم 

موفق تري بوده است. به نظر وي دليل اين موفقيت اين است که وقتی فمينيسم 

جهان شمول به يک جامعه ي محلی پرتاب می شود و کمپينی به راه مي اندازد، 

می تواند مشکل زا باشد، زيرا تعريف درستی از شرايط و ويژگی های آن جامعه 

نداشته و نمی تواند تمام جنبه های بومی و منطقه ای آن جامعه را در تالش برای 

دست يابی به برابری در نظر بگيرد. فمينيست های بومی، دانش محلی الزم 

را دارند. آنها به خوبی می دانند که در چه زمينی  بازی می کنند، ويژگی های 

مشخص قوانين خود را می شناسند و می دانند که قوانين کشورشان در کجاها 
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سا به خوبی کار می کند و در کجاها کارکرد مناسبی ندارد. به هر حال آنها در 

مقايسه با کسانی که در خـارج از جامعه شان زيسته اند، شناخت بومی بهتر 

و دقيق تری نسبت به اسالم جامعه شان دارند. آنها از چگونگي شکل گيري 

خانواده و کارکرد آن در ميهنشان آگاه اند، بنابراين درخواست هايشان برای 

.)Badran 2010( دستيابی به برابری به واقعيت نزديک تر است

اميما ابوبکر وجود دو مفهوم فمينيسم و اسالم را در کنار يکديگر الزم و 

ضروری می داند. وي معتقد است: »فمينيسم اسالمی تالش می کند تا نشان 

دهد همواره نياز به واژه و اصطالح »فمينيسم« در کنار »اسالم« و »مسلمان« 

وجود دارد تا با »حساسيت جنسيتی« بتوانيم بر شرايط، حقوق و نقش های 

زنان در بسترهای مختلف فرهنگی خود و پيش زمينه های مذهبی و تاريخی، 

.)Aboubakr 2001:1-2( »اجتماعی آنها متمرکز شويم

 وی همچنين واژه ي »اسالمی« چسبيده به »فمينيسم« را شرط الزم در 

زمان حال می داند تا روشن سازد که نگرانی های مربوط به شرايط، حقوق و 

نقش های زنان در شرايط فرهنگی و زمينه ی اجتماعی، تاريخی و دينی آنها 

واقع شده است. بنابراين اين صفت، دستورالعمل فمينيست های اسالمی را 

توصيف می کند و مرز بين انواع مختلف روندها و جهت گيری ها را مشخص 

می سازد« )همان(.

به  طور کلی، اين گروه بر پتانسيل نهفته در اسالم برای دست يابی به 

مساواِت مدرن تأکيد داشته و معتقدند کافی است که به ذات اسالم بازگشت، 

آن وقت تمامی نابرابری های حقوقی در مورد زنان از بين می رود. اين گروه 
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بر تفسير دوباره ی متون مقدس برای يافتن روح حقيقی و مساوات طلب سا

اسالم تأکيد می کنند. بايد توجه داشت آنچه اين گروه را از گروه موافقان 

اسالم محور متمايز می کند نوع نگاه آنها به متن مقدس است. اين گروه با 

ناديده گرفتن سنت، تنها به بازخوانی متن مقدس اسالم يعنی قرآن مجيد 

با رويکرد زن محور پافشاری می نمايند. بدون شک اين بازخوانی در نفس 

خود بر ناديده  گرفتن ديدگاه مفسران مرد تأکيد دارد، اين در حالی است که 

موافقان اسالم محور به هيچ عنوان چنين رويکردی را نپذيرفته اند.

5-2-2- موافقان با استراتژی اسالم محور

با توجه به ديدگاه سيد  حسين نصر در مقاله ی »فمينيسم اسالمی« در 

مورد امکان مفهومی فمينيسم اسالمی، وی را بايد در اين گروه قرار داد. از 

نظر اين گروه، فمينيسم اسالمی، به معنای حقوق زن در اسالم، امکان پذير 

است. نصر در مقاله ی خود چنين می نويسد: »دو دهه است که در ميان زنان 

مسلمان مؤمن حرکت تازه ای برای استيفای حقوقی که به اعتقاد آنها قرآن 

و حديث ارزانی شان داشته اما آداب و رسوم و قواعد محلی اجتماع از آنها 

محرومشان کرده ، به  راه افتاده  است. اين فمينسيم به اصطالح اسالمی، تا 

جايی که به آينده ی جامعه ی اسالمی مربوط است بسيار بجا  تر از فمينيسم 

غربی است، چرا که بيشتر فمينيست های اسالمی، زنان پرهيزگاری هستند که 

اين کار را در چهارچوب جهان بينی اسالمی انجام می دهند. وانگهی آنها به 

مشکالت حقيقی خويش نيز بسيار بهتر از همتايان غربی شان آگاه اند« )نصر 

.)399 :1384



245

                                                                                              فمينيسم اسالمی، مفاهيم و امكان ها
13

92
ار 

به
 / 

59
ره 

شما
 / 

هم
زد

پان
ل 

سا و همچنين  غربی  فمينيسم  با  اسالمی  فمينيسم  مقايسه ی  از  پس  نصر 

مضرات و فوايد هر کدام از اين دو گرايش فمينيستی برای جوامع اسالمی 

و نيز زنان مسلمان، به وجود فمينيسم اسالمی رأی می دهد. تاکيد وی بر 

مسئله ی برتری حقوق اسالمی است؛ از اين رو از نظر وی فمينيسم اسالمی 

را می توان تالشی برای بازگشت به اسالم و حقوق اسالمی تعبير کرد.

5-2-3- موافقان با استراتژی تحديد مفهوم اسالم

زيبا ميرحسينی ضمن پذيرش امکان مفهومی فمينيسم اسالمی، از باور 

آن  شکل گيری  نحوه ی  و  آن  پيدايش  سال های  در  فمينيسم  اين  به  خود 

سخن می گويد: »آنچه که من »فمينيسم اسالمی« می ناميدم، نوعی مشروعيت 

بخشی به فمينيسم با به  کار بردن کلمه ي »اسالمی« به دنبال آن بود. بحث 

من اين بود که »فمينيسم اسالمی« فرزند ناخواسته ی اسالم سياسی است. 

گفتمان فمينيسم اسالمی يا همان مفهوم »فمينيسم اسالمی« به اين دليل به  

وجود نيامد که اسالم گراها با نگاهی مساوات طلبانه به روابط جنسيتی آن را 

ارائه کردند. نه، اصاًل اين طور نبود بلکه بر عکس، باور آنان به »بازگشت 

مردساالرانه  جنسيتی  ذاتی  مفاهيم  ترجمان  برای  تالششان  و  شريعت«  به 

انتقاد کرده و  از فقه کالسيک، زنان را برانگيخت که به اين گونه مفاهيم 

اقدامات گسترده ای در ميان فمينيست های سکوالر که در آن زمان مشروعيت 

بين المللی می گرفتند،  از گفتمان های حقوق بشری در سطح  را  فعاليتشان 

»قانون  عنوان  به  مردساالرانه ی خود  احکام  اسالم گراها از  پذيرد.  صورت 

الهی« دفاع می کردند و از آنجا که به دنبال ترويج آنچه که اسالم واقعی و 
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اصيل می دانستند، بودند به تقديس قوانين و متون سنتی و فقهی بر آمدند« سا

.)Mir-Hosseini 2010:22-23(

در ديدگاه ميرحسينی، آنچه که مفهوم فمينيسم اسالمی و احتمال امکان 

يعنی  اين مفهوم  با مشـکل مواجه می کند، عناصر تشکيل دهنده ی  را  آن 

اسالم و فمينيسم است که مفاهيمی تفسيرکردني هستند و هر کدام از آنها 

در زمينه و بسترهای متفاوت ممکن است در ذهن مخاطبان معنی متفاوتی را 

متبادر کنند )همان(. برای روشن شدن موضوع، بايد معلوم شود که منظور از 

اسالم، اسالم چه کسي و منظور از فمينيسم، فمينيسم چه کسي است؟ از نظر 

ميرحسينی متأسفانه به اين سؤاالت در بسياری از مباحث مربوط به فمينيسم 

اسالمی، چه در عرصه ي آکادميک و چه در عرصه ي جنبش، توجه نمي شود. 

به  نظر وی، فقدان شفافيت در طرح ادبيات اين موضوع - که در دستور 

جلسات به آن اشاره  ای نمی شود- باعث ايجاد تنش و مشکالت الينحلی 

می گردد. به نظر ميرحسينی در حال حاضر، مفهوم ترکيبی فمينيسم اسالمی، 

چنان بار معنايی مجادله  انگيز و در عين حال منازعه  برانگيزی دارد که ديگر 

نمی توان آن  را تنها به عنوان يک مفهوم توصيفی و يا تحليلی به  کار برد و 

بايد ابتدا درک و برداشت خود را از اسالم و فمينيسم تعريف کرد.

ميرحسينی فمينيسم را هوشياری و نگرانی در مورد مسائل مربوط به زنان، 

آگاهی از تبعيض زنان در محيط کار، خانه و جامعه به خاطر تفاوت های 

جنسيتی، و اقدام برای بهبود زندگی و شرايط زنان تعريف می کند. وی در 

عين حال معتقد است، فمينيسم يک بُعد معرفت شناسی و روش شناسی نيز 
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سا دارد و به اعتباری، درک زنان مسلمان از شرايط خود را روشن تر می کند و 

به موضوعاتی مانند سنت های خانوادگی و مذهبی و از جمله ی آنها مقرراتی 

که مشروعيت خود را از مذهب می گيرند، مي پردازد. اين شناخت يا آگاهی، 

از نظر وی، به زنان مسلمان اين امکان را می دهد که از درون، پدرساالری 

تثبيت شده در سنن و قوانين را به چالش بکشند. 

از نظر ميرحسيني، اولين نکته در مورد مفهوم اسالمي وجود تفاوت بين 

اين مفهوم با مفهوم »اسالم گرايي« است. اسالم گرايی چيزی کمتر يا بيشتر از 

»اسالم سياسی« نيست و معنای عملی آن، اقدام گروهی يا جمعی با هدف 

اجرای برنامه هايی مشخص، از طريق استقرار نظام اسالمی است که خود 

را به خوبی در شعارهايي همچون »اسالم تنها راه  حل است« و يا »تنها راه 

نجات، بازگشت به شريعت )قوانين اسالمی( است« نشان می دهد )همان(، 

اما واژه ي اسالمی، وقتي به يک مفهوم يا مجموعه ي ديگری مثل فمينيسم 

افزوده شود، به اين معناست که اسالم و آموزه ها و سنن آن، منبع الهام بخش 
و يا مشروعيت بخش به اين مفهوم هستند.1

همچنيـن وي، حضور افرادی که در ابتدا بر انطـباق ناپـذير بودن اسـالم 

و فمينيسم پافشـاری می کردند، اما امروزه در طيف فمينيسم اسالمی قرار 

گرفته اند را دليلی بر امکان وقوع فمينيسم اسالمی مي داند. از جمله ي اين 

افراد فاطمه مرنيسی )آثار دهه ی هفتاد ميالدی( و هاله افشار )در آثار دهه ی 

1- ميرحسينی اين موضوع را دليلی می  داند بر اينکه برخی از زنان تحت تأثير اين جنبش، ترجيح 
مي دهند خود را »فمينيست  های مسلمان« معرفی کنند تا از هرگونه تشابهی با »اسالم  گرايی« پرهيز 

شود.
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معرفی سا اسالم  از  ناپذير  تفکيک  امری  را  مردساالری  که  مي باشند  هشتاد( 

می کردند، اما در نوشته های اخير خود از اين ديدگاه فاصله گرفته و رجوع 

به منابع به منظور يافتن مفاهيم فمينيستی و بازخوانی آن  را به عنوان راهبرد 

جديد برگزيده اند. اين در حالی است که آنها هيچ گاه راجع به چرايی اين 

تغيير نگرش خود چيزي ننوشتند و در اين مورد سکوت کرده اند1 )همان(.

پروين پايدار در مصاحبه ای با مجله زنان تأکيد می کند که »معنای لغوی 

نتوان آن را  از اين رو چرا  فمينيسم فعاليت برای حل مسائل زنان است، 

در کنار اسالم نشاند. وی معتقد است هرگز کسی نتوانسته  است استدالل 

محکمی بياورد که می توان سوسياليسم يا ليبراليسم را در کنار فمينيسم نشاند 

اما اسالم را نه. بنابراين، از آنجا که در سه دهه ی اخير زنانی تالش کرده اند 

که تفاسير جديدی از اسالم در برابر تفاسير سنتی ارائه دهند، پس فمينيسم 

اسالمی وجود دارد و عده ای از زنان برای بهبود شرايط ساير زنان در جوامع 

مهم  ديگر  فعاليت می کنند. حال  اسالم  از  تفاسير جديد  با کمک  اسالمی 

نيست که اين زنان را با چه برچسبی بخوانيم. مهم نفس عمل و تالش آنها 

برای دست يابی به برابری در کشورهای اسالمی است. از سوی ديگر چگونه 

1- هر چند که مرنيسی در مورد نوشتن درباره ي زندگی شخصی خود ترديدی به خود راه نداده و 
آثار ارزشمندی را در اين خصوص خلق کرده است. به عالوه ديگرانی که درباره ي فمينيسم اسالمی 
نوشته  اند به نظر می  رسد که اين نياز را احساس نکرده  اند که درباره  ی رابطه  ی خودشان با دينی که با 
آن متولد شده و تحت اصول و قوانين آن رشد کرده  اند صحبت کنند. به نظر ميرحسينی اين سکوت 
بسيار چشم گير است و نشانه ي اضطراب و ترديدی است که بسياری از زنان مسلمان و غير مسلمان 
پيامدهای استراتژيک و  بازنمايی هويتی خود، احساس می  کنند. اين مسئله هم دارای  نسبت به 

هم  پيامدهای معرفت  شناختی است.
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سا مي توان وجود افرادی که خود را تحت اين عنوان نام گذاری می کنند، ناديده 

ساير  است  ممکن  دسته بندی،  و  تحليل  برای  گاه  محققان  گرفت؟ گرچه 

فعاالن فمينيستی را تحت اين نام مطالعه کنند« )پايدار 1383 :55(. 

پايدار در پاسخ به اين چالش که »چه چيزی سبب شده، گروهی از فعاالن 

زنان در عرصه ي جنبشی و آکادميک خود را با اين عنوان متمايز کنند؛ آنها 

چه ضرورتی احساس کرده اند و برای تعريف خود از چه ويژگی هايی بهره 

تأييد  دليلی که می توانم در  بيان مي کند: »مهم ترين  به صراحت  می برند؟« 

فمينيسم اسالمی بياورم آن است که عده ای از زنان مسلمان مايل اند خود 

امکان مفهومی  از پذيرش  را فمينيست اسالمی بخوانند« )همان(. وی پس 

اين گرايش فمينيستی، هدف آن را اين گونه بيان می کند: »فمينيسم اسالمی، 

می خواهد نسخه ي جديدی از جامعه ی اسالمی ايده آل ايجاد کند که نقش 

زنان در آن متفاوت است. ايده آل سازی جامعه ي اسالمِی آينده، نقِد گذشته 

و آينده را مجاز می داند. نظريه ي فمينيسم اسالمی درباره ی ظلم به زنان، در 

مخالفت با اسالم سنتی مطرح شده  است. اسالم حقيقی از اين منظر متعالی تر 

.)Paidar 1996: 34&35( »از اسالم استعماری، سنتی و تحريف شده  است

پايدار بيشتر از عبارت »فمينيست های مسلمان« استفاده کرده و فمينيسم 

اسالمی و دليل آن  را اين گونه بيان می کند: »چون فمينيسم اسالمی لغتی 

ا ست که تقريباً جا افتاده است و البته در غرب هم بيشتر تدوين شده، ممکن 

است اين تصور پيش بيايد که فمينيسم بايد در دنيای اسالم رنگ مذهبی به 

 خودش بگيرد، مثل دموکراسی که بايد دموکراسی اسالمی وجود داشته باشد 
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تا بتوان آن را پياده  کرد. اين معنا، هم به لحاظ تئوريک و هم به لحاظ عملي سا

درست نيست، اما اگر منظور از فمينيسم اسالمی و مسلمانان فمينيسم زنانی 

است که در عين مسلمان بودن و حفظ اعتقادات دينی شان تالش مي کنند 

تا در اعتقاداتشان و دين رايج در جامعه  شان، تعابير مدرن، مترقی و تساوی 

جويانه ای را تدوين کنند، مشکالت زنان را حل کنند و اصالحات قانونی 

ايجاد کنند؛ اين امر نه تنها الزم است، بلکه برای همه ی زنان مثبت هم هست، 

چه برای زنان مسلمان و چه زنان سکوالر که اصوالً به دين خاصی پای بند 

نيستند و چه براي زنان غيرمسلمان مانند زنان مسيحی، يهودی، زرتشتی و 

.)Badran 1999: 45( »غيره که در اين کشورها زندگی می کنند

بنابراين اين گروه با تحديد مفهوم اسالم به عنوان دينی تنها در حوزه ي 

شعائر اسالمی و نه دينی به عنوان حکومت يا سياست اسالمی، فعاليت زنان 

مسلمان را براي رسيدن به وضعيت حقوقی- اجتماعی بهتر، فمينيسم اسالمی 

يا فمينيسم مسلمان تعريف می کنند. 

6- نظریه ي عدم امكان مفهومی فمینیسم اسالمی

 توحيدی امکان مفهومی فمينيسم  اسالمی، در جوامع اسالمي را از منظر 

داده  است.1 وی معتقد است  قرار  ترديد  دو گروه اسالمی و الئيک مورد 

که هر دو اين گروه ها، اسالم و فمينيسم را مانعةالجمع دانسته و اين دو را 

1- بايد توجه داشت که توحيدی تنها به بيان نظرات اين دو گروه می پردازد و خود اين نظرات را 
باور ندارد.
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سا در تضاد با يکديگر فرض می کنند، به طوری که هيچ مسلمانی حق ندارد 

ارزش ها و خواست های فمينيستی داشته  باشد و هيچ فمينيستی حق ندارد 

اعتقادات دينی و ارزش های اسالمی داشته باشد )توحيدی 1996: 107(. به هر 

حال برای قضاوت در مورد اين دو گروه بايستی به نظرات آنها توجه کرد؛ 

لذا مخالفان امکان مفهومی فمينيسم اسالمی به سه گروه تقسيم شده اند:

الف- مخالفان با تأکيد بر مفهوم فمينيسم: اين گروه از مخالفان با بررسی 

مفهوم فمينيسم و همچنين نشان دادن تناقض اين مفهوم با مفهوم اسالم، 

فمينيسم اسالمی را ممکن ندانسته و رأی بر ناممکن بودن آن می دهند.

ب- مخالفان با تأکيد بر موفق نبودن فمينيسم اسالمی: به نظر اين گروه 

فمينيسم اسالمی در رسيدن به اهداف خويش ناموفق عمل کرده و با توجه 

به گذشت دو دهه از ظهور آن هنوز نتوانسته به برابری حقوقی و کامل ميان 

زنان و مردان در جوامع اسالمی دست  يابد. از اين رو، امکان مفهومی آن را 

به چالش کشيده و معتقد بر ناممکن بودن آن هستند.

ج- مخالفان با تأکيد بر منطق کالمی مفهوم فمينيسم اسالمی: اين گروه 

از لحاظ منطق کالمی و زبانی به بررسی مفهوم فمينيسم اسالمی پرداخته 

و سعی مي کنند عدم امکان مفهومی اين گرايش را اثبات کنند. اين گروه 

معتقدند دو مفهوم فمينيسم و اسالم چنان از لحاظ منطق کالمی با يکديگر 

متضادند که حتی امکان وقوع اين نوع فمينيسم در مفهوم نيز وجود ندارد.
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6-1- مخالفان با تأکيد بر مفهوم »فمينيسم«سا

 رضا متمسک در مخالفت با امکان مفهومی فمينيسم اسالمی، در ابتدا 

به آرمان فمينيست هاي اسالمي که ناشی از مفهوم »فمينيستی« اين گرايش 

بوده و مبتنی بر دستيابي به برابري است، می پردازد. از نظر وی يک فمينيست 

مسلمان جامعه اي را در ذهن خود مي پرورد که در آن رابطه ي حقوقي زن و 

مرد، حضور اجتماعي، روابط خانوادگي و اقتصادي به گونه اي مشابه و بدون 

وجود مرزهاي جنسيتي تعريف شود و زنان آزادانه به هر آنچه متمايل اند 

دسترسي داشته باشند. از نگاه متمسک چنين آرماني صحيح و دست يافتني 

نيست. 

الگوي تشابه صحيح نيست، زيرا نه بر معيارهاي عقلي و شرعي استوار 

است و نه سعادت انسان را تأمين مي کند. سعادت انسان در دسترسي به 

از  برخورداري  عين  در  که  است  آن  در  انسان ها  آرامش  و  است  آرامش 

تفاوت در عملکرد و برخورداري از حقوق و تکاليف، راه تعالي خود را 

بدون مزاحمت طي کنند و تفاوت ها را در خدمت آرامش و تعالي خود 

بيابند )متمسک 1380: 491(. به عبارت ديگر، الگوي مد نظر مسلمانان الگويي 

تناسب محور است نه تشابه محور. تنها در پرتو دستيابي به اين الگوست که 

توانمندي هاي هر يک از دو جنس به ظهور مي رسد و محدوديت هاي آنها 

در نظر گرفته مي شود. 

اساس  بر  متعال  خداوند  چون  نيست  هم  دست يافتني  تشابه  الگوي 

حکمت خويش زن و مرد را با تفاوت هايي خلق کرده  و از اين دو جنس، 
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سا انتظارات کم و بيش متفاوتي هم دارد. الگوي تشابه چون متناسب با طبيعت 

هيچ يک از دو جنس نيست در بطن خود تزاحم و تضاد را افزايش مي دهد 

آمار  اگر  مي انجامد.  زنان  عليه  ستم  اشکال  پيچيده تر شدن  به  عمل  در  و 

ده  ميان  در  و...  مديريت  اقتصاد،  اجتماع،  در  زنان  پيشرفت  شاخص هاي 

کشور پيشرفته ي جهان در دست يابي به برابري زنان با آمار طالق، روابط 

جنسي خارج از چارچوب ازدواج، خانواده هاي تک والد، تک زيستي زنان، 

خشونت هاي خانگي و مواردي از اين قبيل مقايسه شود، نکات جالب و 

تشابه  الگوي  ناکارآمدي  نشان گر  آمد که  به دست خواهد  برانگيزي  تأمل 

است )همان(.

همچنين متمسک به مفهوم اسالم در ترکيب فمينيسم اسالمی اشاره کرده 

و خاطر نشان می کند که اسالمی بودن فمينيسم به معنای آن نيست که اين 

نحله ی فمينيستی همه ی آرمان ها و راه کارهای خود را از اسالم گرفته  است، 

بلکه اين قيد نشانگر پيگيری اهداف فمينيستی در يک قالب و شکل خاص 

فمينيسم  از  را شاخه ای  اسالمی  فمينيسم  می توان  ديگر،  عبارت  به  است. 

تفسير کرد که آرمان های فمينيستی و راه کارهای مورد نظر خود را با ادبياتی 

کم و بيش دينی پی می گيرد نه آنکه دين را پااليشگاه انديشه ی بشری بداند 

)همان(.

محمد تقی کرمی نيز بر تناقض مفهومی فمينيسم اسالمی تأکيد داشته و 

معتقد است که اين ايده با چالش های نظری بسياری روبه روست. به نظر وي 

همان گونه که نظريه پردازان فمينيسم تأکيد کرده اند، جنبش فمينيسم در غرب 
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به  رغم وجود گرايش های مختلف عمدتاً محصول ليبراليسم است و نيز اصل سا

سکوالريسم و تفکيک حوزه ی دستورات دينی از متن جامعه، در نظريه های 

گوناگون اين جنبش تعبيه شده  است. حال اگر تئوری فمينيسم اسالمی منجر 

به قرائتی از اسالم شود که در آن از اصول مسلم اسالمی دست برداشته 

شود، مسلماً چنين گرايشی اسالمی نخواهد  بود. بنابراين به  نظر می رسد اين 

واژه- با حفظ مفهوم غربی آن- واژه ای متناقض نما )پارادوکسيکال( است. 

تأکيد نظريه پردازان فمينيسم اسالمی بر تفکيک ميان دين باوری و دين مداری 

و تأکيد بر تشابه حقوق زن و مرد و نبود ثبات در شريعت مؤيد اين مدعاست 

)کرمی 1381: 233 و 234(.

محمدرضا زيبايی نژاد در گفت وگويی به نام »فمينيسم اسالمی نداريم« 

دليل خود را بر رد مفهومی اين گرايش، اين گونه بيان می کند: »به اين دليل 

واقعی که معتقديم »فمينيسم اسالمی« با اسالم سازگاری ندارد. به بيان بهتر، 

نمی توان قرائت فمينيستی از اسالم را پذيرفت. مثل اين است که شخصی 

بگويد، من قرائت شاعرانه ای از دين دارم. تنها آنچه برای ما حجيت دارد، 

قرائتی است که مبنای عقالنی و شرعی داشته باشد. اما مفهوم ديگری از 

فمينيسم اسالمی می توان ابداع کرد و گفت که آيا می توان بر اساس الگوی 

دينی از حقوق زنان دفاع کرد؟ که به نظر می رسد می توان اين ]برداشت[ 

را داشت؛ يعنی می توان يک الگوی اسالمی از حقوق زنان ارائه داد. اما اين 

تفسير، تفسير صحيح فمينيسم اسالمی نيست، تفسير دفاع از حقوق زنان با 

ادبيات اسالمی است« )زيبايی نژاد 1386: 80(.



255

                                                                                              فمينيسم اسالمی، مفاهيم و امكان ها
13

92
ار 

به
 / 

59
ره 

شما
 / 

هم
زد

پان
ل 

سا مفهومی  امکان  نيز  حقيقت  صادق  سيد  مانند  صاحب نظران  از  برخی 

فمينيسم اسالمی را هم زمان وابسته به منظور ما از فمينيسم می دانند. حقيقت 

فمينيسم يک اصطالح خاصی است - همان  از  منظور  »اگر  معتقد است: 

 طور که در ليبراليسم مکاتب مدرن و پسامدرن وجود دارد- در عرض آنها 

و با پيش فرض های آنها نمی توانيم فمينيسم اسالمی داشته  باشيم. يکی از 

تفاوت های اساسی اسالم با مکاتب مدرن در اين است که اسالم سعادت گرا 

و خير گراست؛ در حالی که مکاتب مدرن، سعادت محوری را آن طور که در 

اسالم و يونان باستان وجود دارد، قبول ندارند و برای سعادت معنای بسيار 

حداقلی در حد لذت و سود قائل اند. اما اگر ما از فمينيسم معنای عامی مانند 

احيای حقوق زنان برداشت کنيم، می تواند در اسالم هم مطرح شود؛ يعنی 

اگر معنا را خيلی وسيع و عام بگيريم و با مسامحه مطرح کنيم، می توانيم 

فمينيسم اسالمی داشته  باشيم« )حقيقت 1384: 55(.

اين گروه ذات مفهوم اسالم را با مفهوم فمينيسم متضاد دانسته و آنها را 

ترکيب پذير نمی دانند. همچنين آنها اين دو مفهوم را جدای از معانی، تعاريف 

و پيشينه ی نهفته در هر کدام در نظر نگرفته و معتقدند همين پيشينه و معانی 

مانع از ترکيب اين دو می شود.

6-2- مخالفان با تأکيد بر موفق نبودن فمينيسم اسالمی

با توجه به ناکامی های تاريخی فمينيسم در کشورهای اسالمی، گروهی 

از مخالفان ترکيب فمينيسم اسالمی معتقدند پروژه ي فمينيسم اسالمی در 

عمل شکست خورده است. حامد شهيديان از معتقدان به اين گروه معتقد 
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است: »مهم ترين پروژه ی فرهنگي فمينيسم اسالمي يعني تفسيري زن مدارانه سا

از اسالم، تا کنون راه به جايي نبرده  است. به اين ترتيب اگر پس از گذشت 

بيش از يک دهه )منظور تا زمان نوشتن مقاله به دست شهيديان يعنی سال 

1377 است( تالش هاي همه جانبه، هنوز فمينيست هاي اسالمي نتوانسته اند 

الهيات فمينيستي خود را به وجود آورند، تنها از آن روست که بازتفسير و 

بازنگري در احکام اسالمي به بن بست رسيده  است« )شهيديان 1377: 618(. بر 

اين اساس وي معتقد است که فمينيسم اسالمي وجود ندارد، زيرا در رسيدن 

خانواده،  در  زنان  حقوقی  محدوديت های  »لغو  شامل  که  خود  اهداف  به 

تمهيدات حقوقی و اجتماعی برای دست يابی زنان به فضای اجتماعی، تغيير 

دادن نظام های اعتقادی و هنجارهای فرهنگی مربوط به توانايی های زنان و 

توان مشارکت آنها در جامعه و سرانجام تعديل برخورد جامعه با »اخالق« و 

در واقع با »جنسيت زنانه« مي باشد« )همان: 630( ناموفق بوده  است.

ــم دفاع  ــده که از عدم امکان مفهومی فمينيس ــعي ش ــتار، س در اين نوش

ــم، امکان  ــکان مفهومی فمينيس ــتدالل ها بر ام ــود. يکی از قوی ترين اس ش

مفصل بندی های جديد در جوامع و فرهنگ هاست. جوامع مدرن امروز خرده 

فرهنگ ها و بازيگران متفاوتی در عرصه ي اجتماع دارند. مؤلفه های فرهنگ 

بومی، فرهنگ مسلط جهانی و آموزه های مذهبی متفاوت در جوامع مختلف، 

ــش را در جوامع متفاوت فراهم  ــاز و معنابخ زمينه ي امتزاج منابع فرهنگ س

ــياری از ترکيبات جديد فکری و فرهنگی که در گذشته  کرده و بنابراين بس

ــدند، امروزه نه تنها نامأنوس نيستند، بلکه الزمه ی  نامأنوس محسوب می ش
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سا زيستن در جامعه ی جديد هستند.

اسالمی  فمينيسم  برای صورت بندی  اساساً  -که  انديشه  اين  اساس  بر 

فمينيسم  عينی  امکان  در  قدرتمندی  استدالل های  می توان  نشده-  مطرح 

امتزاج  وسيع  امکان  مرکزی  ايده ي  پايه ی  بر  می توان  زيرا  يافت،  اسالمی 

منابع هويت بخش و ايده ساز ادعا کرد، در جوامع غير مسلمان و همچنين 

جوامع اسالمی، اسالم با مفصل بندی های جديدی مواجه شده که بر اساس 

نيز  به وجود آمده است و ترکيب بندی های ديگری  آن ترکيب بندی هايی 

امکان تحقق يافته است. در جوامع اسالمی و همچنين در برخی کشورها از 

جمله فرانسه، مفصل بندی های متعددی در حوزه ی زنان به وجود آمده است 

که به رغم تفاوت های فراوان در سوگيری های آن، می توان آنها را در عنوان 

کلی فمينيسم اسالمی صورت بندی و معرفی کرد )فريدمن 1381(.

ترکيبات و  نظر مي رسد قضاوت درباره ی  به  پاسخ می توان گفت،  در 

مفصل بندی های جديد، زود است و به فرض تحقق چنين مفصل بندی هايی، 

گفتمانی  و  هستند  خارجی  و  عينی  مفصل بندی ها  اين  اساساً  گفت  بايد 

نمي باشند. اختالف در امکان فمينيسم اسالمی )و يا امکان مفهومی فمينيسم( 

اساساً موضوعی مفهومی و گفتمانی است.

در واقع در نقد ايده ي اصلی امتزاج افق ها و فرهنگ ها بايد گفت، اين 

امتزاج بر اساس تحليل خارجی مفصل بندی های موجود در جامعه صورت 

می گيرد که بر اساس آن ادعا می شود از گفتمان ها و مفاهيم رقيب و يا مغاير، 

با  مؤلفه هايی در عينيت ها و هويت های خارجی مشاهده می شود و ديگر 
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واقعيت ناب و محض فرهنگی و اجتماعی روبه رو نيستيم، اما بعيد به نظر سا

می رسد در ميان گفتمان های متعارض که تعارضشان حداکثری است )مانند 

امتزاجی در عينيت نيز صورت گرفته باشد. در  اسالم و فمينيسم(، چنين 

سطح عينی هم، حتی در حوزه هايی که ميان عناصر معنابخش آن تعارض 

جدی وجود ندارد، غلبه ی گفتمانی با يکی از دو طرف ترکيب است.

فرهنگ  و  رسانه ها  غلبه ي  دليل  به  پذيرفت  می توان  اگرچه  واقع،  در 

جهانی، هيچ واقعيت ناب و محضی در عينيت های اجتماعی وجود ندارد و 

تمام عينيت ها درگير مسئله ي امتزاج منابع و افق ها هستند، اما نمی توان کتمان 

کرد که هر کدام از عينيت ها بازتاب دهنده ي يکی از گفتمان ها و مفاهيم 

امتزاج يافته هستند.

ــه صورت بندی امکان  ــتقيم ب ــخ به ديدگاه هايی که مس بنابراين، در پاس

ــم  ــالمی پرداخته اند، می توان گفت: »ترکيب خارجی فمينيس ــم اس فمينيس

ــالمی يا در نهايت بازتاب دهنده ی روح اسالم و آموزه های آن است و يا  اس

تحت سيطره و سلطه ي گفتمان فمينيستی است. همچنين برخی تعابير مبنی 

ــم اسالمی به معنای فمينيسم مسلمانان و يا فمينيسم  بر اينکه اساساً فمينيس

در کشورهای اسالمی تعبير شود، به طور کلی از محل بحث خارج است«. 

7- نتیجه گیری 

در بحث »امکان مفهومی فمينيسم اسالمی«، بخش مهمی از اختالف به 

معنای فمينيسم و معنای اسالم و تفاوت در فهم اين دو اصطالح باز  می گردد، 

زيرا اين فهم در زمينه  های اجتماعی و فرهنگی خاص می تواند معنای خاصی 
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سا بيابد. بي شک، تعريف اسالم در کشورهای مسلمان نشين خاورميانه با تعريف 

آن در کشورهای غربی متفاوت است. توجه به ويژگی های اجتماعی جامعه 

و نيز نوع نگاه متفکران آنها به هر کدام از اين مفاهيم می تواند به معنای 

امکان يا عدم امکان فمينيسم اسالمی در آن جامعه تعبير شود؛ براي مثال 

رضا متمسک اسالم را اسالمی با الگوی تناسب محور در نظر می گيرد. اين 

درک از اسالم در ديدگاه وی در تقابل با فهم تشابه محور از اسالم در نظرگاه 

برخی از فمينيست های اسالمی قرار می گيرد. از اين رو متمسک بر عدم 

امکان فمينيسم اسالمی معتقد است. محمدرضا زيبايی نژاد نيز معتقد است 

که اگر منظور از فمينيسم اسالمی، برداشتی فمينيستی از اسالم است، چنين 

گرايشی نداريم، اما اگر منظور الگويی دينی از حقوق زنان در اسالم است، 

می توان چنين نتيجه گرفت که اين گرايش وجود دارد. اين در حالی است 

که نيره توحيدی به عنوان يک مسلمان ساکن در غرب، اسالم را نه به عنوان 

يک مفهوم، بلکه به عنوان يک تاکتيک در خدمت جنبش زنان تصور می کند 

و رأی به امکان مفهومی اين گرايش فمينيستی می دهد. از اين رو توحيدي 

در رويکرد خود به تضاد مفهومی  مد نظر زيبايی نژاد و متمسک توجه نکرده 

است.

اسالمی  فمينيسم  از  گوناگونی  قرائت های  و  تفسيرها  می توان  بنابراين 

تصوير کرد و همچنين ديدگاه های متفاوت قائله ی فمينيسم اسالمی را با 

هم مقايسه و تطبيق نمود. در برداشت رضا متمسک از مفهوم اسالم، به هيچ 

وجه نمی توان به امکان مفهوم فمينيسم اسالمی قائل بود. و از سوی ديگر، 
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در برداشت توحيدی، ميرحسينی و بدران از مفهوم فمينيسم، بدون شک اين سا

مفهوم تناقضی ذاتی داشته و جمع بين دو مفهوم تشکيل دهنده  ی آن، يعنی 

اسالم و فمينيسم امکان پذير نيست.

نتيجه حاصل  اين  قرائت ها  و  تفاسير  اين  بررسی  از  رو، پس  اين  از   

مي شود که تنها زمانی می توان رأی بر وجود مفهوم »فمينيسم اسالمی« داد که 

برداشت ما از مفهوم فمينيسم، به معنای دفاع از حقوق زنان بوده و منظورمان 

از اسالم، آخرين دين الهی با تمامی قوانين و اصول اصلی آن باشد. بايد 

توجه داشت که اسالم مد نظر توحيدی و حتی ميرحسينی اسالمی گزينش 

شده است، از اين رو بخشی از متون اسالمی مبنای دفاع از حقوق زنان قرار 

گرفته و توجيهی بر وجود فمينيسم اسالمی دانسته شده است. اين درحالی 

است که اسالم را نمی توان تنها به بخشی از متون يا تفاسير محدود کرد. بدين 

ترتيب بررسی حقوق زنان در چارچوب دين مبين اسالم امری تحقق پذير 

است، اما ساير برداشت ها از اسالم به دليل تأکيد بر روش  های غير اسالمی 

و زير پا نهادن اصول اوليه ی اسالم شايسته ي استفاده و توجه نبوده و نيست. 

در نهايت بايد پذيرفت اگر چه برخی تفاسير از دين با برخی ديدگا ه های 

فمينيستی در پاره ای موارد ممکن است قرابت ها و امتزاج هايی داشته باشند، 

اما در نهايت غلبه ي گفتمانی يا با اسالم و يا با فمينيسم است.
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