
 فمینیسم اسالمی، گفتمانی فمینیستی در نواندیشی دینی

 سیما راستین 

 

ه نظرها تنها ب"فمینیسم اسالمی" عنوان و گفتمانی بحث انگیز است. دامنه اختالف− سیما راستین 

شود، بلکه بنیاد ایِدئولوژیک، هدف و راهبردهای آن را نیز در اسالمی" محدود نمیاصطالح "فمینیسم 

 گیرد.بر می

  

گرایان افراطی با سوءظن مواجه های سکوالر و هم از سوی اسالمفمینیسم اسالمی هم از سوی فمینست

 شود.شده و به نقدکشیده می

ناپذیری رأی هستند: آشتیما در این نکته کلیدی همگرچه منتقدین به دو جبهه کامال متفاوت تعلق دارند، ا

مینیسم کنند. در حالی که ففمینیسم و اسالم. هر دو دیدگاه، فمینیسم اسالمی را به التقاطی بودن محکوم می

های سکوالر تالشی برای تقویت و تحکیم ایدئولوژی اسالمی در بخشهای اسالمی از سوی فمینیست

گرایان افراطی آن را غیر اسالمی و حاصل نفوذ تفکر غربی شود، اسالممیپذیرآن تفسیر سست و ضربه

 کنند.برای ایجاد تزلزل در ایدئولوژی اسالمی تعریف می

  

فمینیسم اسالمی در فضای فکری ایران نیز به سرنوشت مشابهی دچار است. هم بخش بزرگی از 

نگرند. فمینیسم اسالمی با سوءظن و تردید می گرایان ایرانی بهفمینیست و هم اسالم− اندیشمندان سکوالر

ای حقانیتی قائل گذاری وهم از نظر مفهومی و برنامههردوی آنها برای فمینیسم اسالمی هم از زاویه نام

 نیستند.

  

 هاست:هدف این نوشته پرداختن به این پرسش

 فمینیسم اسالمی چیست؟

 سیاسی و جنبش حقانیت دارد؟آیا فمینیسم اسالمی به عنوان یک گفتمان، برنامه 

 شود؟می پردازی فمینیسم اسالمی دیدههایی در اندیشهچه تناقض

  

 فمینیسم اسالمی چیست؟ 

  



لب" طفمینیسم اسالمی عنوانی است که زنان آزادیخواه و برابری طلب مسلمان )"آزادیخواه" و "برابری

اسی و مبارزه علیه تبعیض جنسیتی در در معنایی متعارف( برای کسب حقوق عادالنه اجتماعی و سی

اندیشان دینی بر این های اسالمی، همانند نواند. فمینیستچارچوب ایدئولوژی اسالمی بر خود نهاده

-عدالتی علیه زنان، از تفسیرهای مغرضانه و معطوف به منافع قدرتمدارانه باورند که تبعیض و بی

گیرند، نه از متن اصیل قرآن به عنوان مرجع اصلی های اسالمی سرچشمه میمردساالرانه در حدیث

 −غرضانه انجام بگیرد که با نگرشی بی− های اولیه را دین اسالم. بنابراین، تفسیر نوینی از متن

 دانند.ضروری می

  

عزیمتگاه تئوریک فمینیسم اسالمی گفتاری از قرآن است که بر برابری همه بندگان زن و مرد در برابر 

های اجتماعی میان زن و مرد را برخاسته از تفسیرهای آفریدگارهستی تأکید دارد. این نگرش نابرابری

 کند و نه از نص این متن کانونی مقدس.پدرساالرانه از قرآن تعبیر می

 

 اسالمی جامعه در اجتماعی عدالت و مردان و زنان برابرمیان حقوق تحقق خواهان نظریه این نمایندگان

 زا خود زعم به را اسالم اصیل هایمتن و دهد ارایه آن آیات از دیگری تفسیر اندبرآن رواین از .هستند

 سیاسی هایسیستم که کنندمی مطرح گفتمان این پردازاننظریه برخی. کنند پاکیزه مردساالرنه تفاسیر

 از بخشی .کنندمی سؤاستفاده زنان علیه آمیزتبعیض قوانین توجیه برای اسالم از مردساالری بر متکی

 حق مثل رسکوال فمینیسم سیاسی هایگفتمان و مبانی از خود تئوریک بنیادهای در اسالمی هایفمینیست

 جهانی جنبش از بخشی را خود و گرفته بهره عمومی آموزش و بشر حقوق عمومی مبانی عمومی، رأی

  متعلق و فراگیر را خود مکتب آنها. دانندمی فمینیستی

ها مستقل از جنسیت معرفی کرده و مخالفتی با شرکت و فعالیت مردان در این جنبش به همه انسان

 باشد، گذار به دو جنسداند که به یکسان ارجای میندارند. فمینیسم اسالمی هدف خود را ایجاد جامعه

یش از همه حقوق انسانی خو هایی آزاد وبا حفظ اعتقادات مذهبیای که در آن زنان به عنوان انسانجامعه

 شان قرارداده نشود.مند باشند و اعتقاداتشان در تقابل با حرمت انسانیو اجتماعی بهره

  

دهند. برخی هدف خود را تامین عدالت جنسیتی در های اسالمی طیف متنوعی را تشکیل میفمینیست

و  و برخی دیگر نجات دین جوامع اسالمی، برخی پاالیش دین از تفاسیر مردساالرانه در پهنه نظری

های کنند. زیبا میرحسینی در توصیف تنوع گروهبندیکسب هویت بشردوستانه برای آن اعالم می

یق ، ارزیابی دقهای شناخت یک جریان در حال تکوینگوید: "یکی راه"پروژه فمینیستی در اسالم" می

گرا که با هرگونه تغیر در قوانین جاودانه شریعت او از مسلمانان سنت [1]از مخالفان آن است."

گرایان بنیادگرا که عزمشان بازگشت به شریعت منزه و اصیل است، و سکوالرهای اند، اسالممخالف

 دانند، به عنوان مخالفانن را ناعادالنه و نابرابر میبنیادگرا که هرگونه قوانین اجتماعی متکی بر دی

 برد.فمینیسم اسالمی نام می

  

های ای متفاوت هستند. فمینیستهای مسلمان" از زاویه برنامههای اسالمی" با "فمینیست"فمینیست 

بات دارند. مطالخواهانه و عدالتجویانه جنسیتی باور مسلمان زنان مسلمانی هستند که به مبارزه برابری

المی ندارند. های اسپذیرند و اصراری بر تفسیر فمینیستی از متنفمینیستی و احکام حقوق بشری را می
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ه به اند کهای اسالمی وظیفه ارائه تفسیر دیگری از قرآن را پیش روی خود نهادهدر حالی که فمینیست

 است.تعبیر آنان متناسب با منافع مردساالرانه تفسیر شده

  

های ولتپوشی توسط دکه به رسمیت شناختن برقع− پوشان اروپا نشین همچنین عزیمتگاه سیاسی برقع

اروپایی در چارچوب قوانین دموکراتیک متکی بر حقوق فردی و اصل آزادی پوشش در این کشورهاست 

ینه انور یکی خواهانه فمینیسم اسالمی در چارچوب دین اسالم، پیوندی ندارد. زبا آماجهای برابری − 

ای به در مالزی در مصاحبه (Sisters in Islam)گذاران تشکل فمینیستی "خواهران مسلمان" از بنیان

کند: هم از زاویه تشدید نابرابری میان زن و مرد )امری که وی آن را مغایر با پوشی انتقاد میبرقع

اب زنان در دین اسالم اجباری نیست و داند(، هم به این دلیل که حجها در اسالم میاصل برابری انسان

پوشی در مقررات امنیتی عمومی در کشورهای اروپایی اختالل ایجاد همچنین از این نظر که برقع

 [2]کند.می

  

 گیری گفتمان فمینیسم اسالمیشکلسیاسی − تاریخی زمینه

  

یابی زنان مسلمان را با آغاز مدرنیته ، گسترش شهرها، ایجاد نهادهای های هویتشهال شفیق زمینه

یجی دهد. "با پاگرفتن تدرمدنی، فرآیند تجددگرایی و تزلزل نهادهای سنتی در جوامع اسالمی توضیح می

ان در اثر دسترسی آنان به آموزش، اشتغال و وسائل مدرنیت در این جوامع موقعیت قشرهایی از زن

کنترل باروری دگرگون شد. با گسترش جهان بینی زنان ، طرح پرسش و بازبینی بر سر هویت و 

جایگاه زنان در اسالم آغاز شد. گفتمان بازگشت به اسالم اصیل بر چنین بستری تاریخی شکل 

 .[3]گرفت"

  

(Amina Wadud)امینه ودود  شناسی در ایاالت متحده، میانه قرن ، فمیسنیت مسلمان و استاد اسالم

زند. او انگیزه گیری مطالبات آزادیخواهانه زنان در کشورهای اسالمی تخمین میبیستم را آغاز شکل

را عالوه بر استقالل سیاسی، کسب مشارکت  های ملی کشورهای اسالمیدر جنبششرکت فعال زنان 

داند. ودود بر این باور سیاسی، حق رأی زنان، آموزش و رعایت حقوق بشر برای همه شهروندان می

های ملی در این منطقه، نه تنها های استقالل و تأسیس دولتاست که پس از به پیروزی رسیدن جنبش

موقعیت زنان  ۰۷۹۱گرایان افراطی در دهه ثمر ماند، بلکه با قدرت گیری اسالمان بیمطالبات زن

 حقوقی وها به این نتیجه رسیده بودند که بیمسلمان به قهقرا کشیده شد. بویژه اینکه بخشی از فمینیست

امینه تحقیر زن در ذات مذهب نهفته است و گفتمان فمینیستی را بایستی اساسا از مذهب جدا کرد. 

زنان مسلمان آزادیخواه خود را به ناگزیر در برابر معتقد است پیامد این مرزبندی این بود که  ودود   

 رهایکشو که گویدمی مسلمان زنان هویت و مدرنیسم متناقض واقعیت توضیح در نیز مرنیسی فاطمه

: تاس تابو یک جوامع این در مسئله این به اعتراف اما هستند سکوالر خود اجتماعی واقعیت در عربی

 و خریم،می را توشیبا محصوالت کنیم،می تماشا آمریکایی فیلمهای خوریم،می آمریکایی نان ما" 

 سکوالریسم عرب جهان در اما افزاید،می ادامه در مرنیسی..."  شویممی سوار فیات و وولوو ماشینهای

 اجتماعی سیاسی بزرگ شکاف این قربانی عرب زنان و است نشده متحقق هنوز دولتی و سیاسی

 ند.دیدیابی بر مبنای احکام حقوق بشر میدشواری گزینش میان وفاداری به اسالم و یا هویت.هستند
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افزاید: "مسجد و قرآن به همان اندازه به زنان مرنیسی در ادامه تحلیل خود از وضعیت زنان عرب می

 [4]سازند، حق داریم."هایی که هویت ما را میمه ثروتتعلق دارند که ماهواره در آسمان. ما زنان بر ه

  

 های اسالمی به این نتیجه رسیدند که زنانبر بستر واقعیت پیچیده در جوامع اسالمی بود که فمینیست

بشری ندارند زیرا نیازی به انتخاب میان اعتقادات اسالمی خود و هویت حقوقمسلمان آزادیخواه 

خواهی در ذات خود مشروط به مرزبندی با اعتقادات اسالمی نیست، مگر آنکه برابری طلبی و عدالت

باشد؛ پس برای شفافیت دادن به این پرسش  جویی در ایدئولوژی اسالمی صراحتا منع شدهعدالت

زنان فمینیست مسلمان به مطالعه و تفسیرنوین از منابع اصلی اسالم مستقل از منافع ضروری است که 

ی در جنسیت. بر چنین زمینه تاریخی بود که فعالین مسلمان جنبش عدالتخواهانه [5]قدرتمدارانه بپردازند

یر گرایان افراطی و ارائه تفاساین کشورها با تکیه بر مباحث اسالمی به نقد و بررسی دیدگاههای اسالم

 نوین از آنها آغاز کردند.

  

در معنای مجاهدتی برای رفع تبعیض میان دو جنس را در  “[6]که عبارت "جهاد جنسیتیودود امینه 

نفر ۰۱۱برای نخستین بار نماز جماعت روز جمعه را برای  ۵۱۱۲برد، در سال کار میمباحث خود به

نمازگزاران زن و مرد در نیویورک برگزار کرد. او و دیگر همفکرانش بر این باورند که در هیچکدام 

ی ممنوعیتی برای امایت زنان و جدایی جنسیتی در هنگام دعا نوشته نشده های اصلی اسالماز متن

 . او تألیفاتی در زمینه اثبات برابری جایگاه زنان با مردان در قرآن منتشر کرده است.[7]است

  

یی در گیری اسالمگراهای پیدایش فمینیسم اسالمی، قدرته زیبا میرحسینی نیز درباره زمینهعزیمتگا

نامد. از آنجا که اسالمگرایان جهان است. او فمینیسم اسالمی را فرزند ناخواسته اسالم سیاسی می

را  آنها های غربی تحقیر کرده وافراطی برابری زن و مرد و گفتمان حقوق بشر را به عنوان فرآورده

پنداشتند، برای زنان مسلمانی که با قوانین خشونت آمیز اسالم سیاسی با احکام اسالمی آشتی ناپذیر می

در کشورهایشان روبرو بودند، این پرسش شکل گرفت که چرا گفتارهای مبتنی بر عدل و برابری در 

زمینه  حسینی حضور اسالم سیاسیاند. به نظر زیبا میرمتن قرآن در قوانین اسالم سیاسی بازتابی نیافته

های مردساالرانه از شریعت را به وجود آورد، خوانشی که تا آن زمان در تاریخ نقد درونی از خوانش

 [8].اسالم سابقه نداشت

  

 ای از نواندیشی دینی در اسالم فمینیسم اسالمی جلوه

  

فمینیسم اسالمی از زاویه رویکرد ساختارشکنانه و هرمنوتیکی آن به دین و تالش برای جدا کردن 

گوهر دین از تجربه تاریخی آن، در چارچوب جریان نواندیشی دینی قرار دارد. عزیمتگاه اصلی 

اندیشان دینی، ایقان به بنیاد بی تبعیض دین و برابری همه های اسالمی همانند دیگر نوفمینیست

ن را نهند و اصل دیانسانهاست. اینان نیز مسئولیت تبعیض و ظلم بر زنان را بر دوش تاریخ اسالم می

دهی نظام حقوقی نوینی مبتنی برقرائت اندیشان دینی ساماندانند. تالش نوعدالتی میمبرا از بی

صلی اسالم است. نواندیشان دینی معرفت اسالمی شکل گرفته در قرنهای سوم تا های اغرضانه متنبی
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ی هادانند واز اینرو برای ارائه فهم دیگری از متنهای نابرابری زن ومرد میساز نظریههشتم را زمینه

یکه ورآاندیشان نامپردازند. از جمله نوهای اسالمی میاصیل با نگرشی انتقادی به مطالعه تاریخی متن

توان از قاسم امین، فاطمه اند، میشناسانه درزمینه حقوق زنان در اسالم پرداختهمطالعاتی معرفت

 مرنیسی و نصرحامد ابو زید نام برد.

  

 پیشگامان دفاع از حقوق زنان در اسالم 

  

اسم قیکی از نخستین اندیشمندان سرشناسی که به حقوق زن در اسالم پرداخته، حقوقدانی مصری بنام 

آموزش دیده بود، در  محمد عبدهاندیش دینی ( است. قاسم امین که در مکتب نو۰۱۸۱ – ۰۷۱۱امین )

های های "رهایی زن" )تحریر المرء( و "زن نوین" )المرء الجدیدة( به ریشهدو اثر معروف خود به نام

عه مصر، بر نقش آداب ماندگی جامپردازد. قاسم امین درتحلیل علل عقبعقب ماندگی زنان مسلمان می

دهی و هدایت مذهب تأکید های قدیمی در حفظ ساختارهای اجتماعی کهن و حتی شکلو رسوم وسنت

بار زنان در جامعه اسالمی مصررا فرآورده مستقیم عقب افتادگی کند. او وضعیت دشوار و حقارتمی

های اجتماعی وابسته رفتکند که بهبود وضعیت زنان به پیشداند و مطرح میاجتماعی در مصر می

الیا و ، فرانسه، ایتاست و به همین دلیل زنان کشورهای پیشرفته و متمدن مثل آمریکا، انگلستان، آلمان

ها کند که شریعت اسالم در همه زمینهمین مطرح می. قاسم ا[9]روسیه از موقعیت بهتری برخوردارند

مگر در زمینه چند همسری مردان که به دالیلی  برای زنان جایگاهی برابر با مردان در نظر گرفته

مدن قانونی، زوال تاست. امین حکومتهای مستبد را مسبب اصلی بیمعطوف به زمان گذشته تدبیر شده

ها از طریق تحمیل حجاب ومحروم کردن زنان از تحصیلو حکومتکند. این و سقوط اخالق معرفی می

ماندگی و فرودستی زنان را به وجود های اجتماعی، زمینه عقبممنوعیت شرکت آنان در فعالیت

 [10]آوردند.

 

 هایفرهنگ همه در رسم یک عنوان به چیزی چنین که است باور براین حجاب منشأ درباره امین قاسم

 مضمحل زمان مرور به رسم این. است نگرفته سرچشمه مذهب الزامات از اساسا و داشته وجود انسانی

 متنی هیچ نیز اسالم شریعت در. ندارد اعتبار مسلط هنجار عنوان به فرهنگها از بسیاری در و شده

 ادامه در او. باشد شده اشاره آن امروزی شکل به حجاب ضرورت به صراحت به که ندارد وجود

 نام مشخص طور به اندامی هیچ از است، بدن پوشاندن درباره که ایآیه در که نویسدمی خود استدالل

استداللهای خود مطرح ادامه  در امین قاسم. اندکرده تفسیر زمان اقتضای به آنرا علما و است نشده برده

اند، مشخصا به زنان کند که در عین حال گفتارهایی که در کتابهای مقدس دربارحجاب تقریر شدهمی

 [11]فرستادگان آسمانی و برگزیدگان دینی اشاره دارند و نه عموم زنان.

  

 همسری چند و اجباری حجاب آموزش، از زنان ناهنجارمحرومیت پیامدهای تفصیل به امین قاسم 

 وابستگی و ناتوانی با رابطه در را آنها از برخاسته اجتماعی هایزیان و دهدمی شرح خانواده در مردان

 نانآ محرومیت و سویی از کودکان تربیت در زنان مسئولیت پارادوکس به نظر با او. شماردبرمی زنان

 بچه" اصطالح از ایزیرکانه شکل به جامعه عمومی فرهنگ در که گویدمی دیگر سوی از آموزش از

 اصطالح، این در. هستند مستقل غیر شخصیتی دارای و ننر و لوس که شودمی استفاده کسانی برای"  ننه
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 ستمسی نه پدرها، نه و گیرند،می قرار سرزنش مورد کودکان تربیتی اشکاالت مسئول عنوان به زنان

  .داردمی روا زنان به فرهنگی و اجتماعی محرومیتهای که حکومتی

  

 و بیندمی مرتبط شغلی مهارت از زنان محرومیت و بیکاری با ویژهبه را مصر جامعه فقر امین قاسم

 این. است خانواده همه معاش تامین مسئول مرد آورنان یک فقط مسلط خانوادگی سیستم در اینکه

 هخانواد در مردان مداریقدرت و برتری به منجر تنگدستی و اجتماعی ماندگیعقب بر عالوه وضعیت

 و کرده تکیه آنان آموزشی نقش هم و نسلها پرورش برای زنان نقش اهمیت بر او. استشده جامعه و

 هایپردازیاندیشه در امین قاسم. داندمی ضروری را اجتماعی امور در زنان فعال شرکت و آموزش

 .کندیم تآکید اسالمی احکام پذیریاصالح ظرفیت بر و دارد تکیه اسالمی ایدئولوژی بنیادهای بر خود

  

 گفتمان روشنفکر و شناس جامعه مرنیسی فاطمه عرب، جهان در اندیشه نامدار هایچهره ازدیگر 

 مرنیسی. دارد شهرت" مغرب زنان صدای" عنوان به غربی هایرسانه در که است مراکش در مدرنیته

 است داشته پی در را شماریبی اجتماعی هایناهنجاری که را عربی جوامع در" ناقص سکوالریسم"

. داندیم عربی هایجامعه در شدن مدرن نابهنجار فرآیند اصلی قربانیان را زنان او. کندمی نقد و تشریح

 ردم سلطه مشروعیت حفظ برای پدرساالر جامعه آن در که است نابسامان وضعیتی فرایند این حاصل

 یلشکرکش این سمبل. اندازدمی چنگ اسالم بسوی غربی بیگانگی خود از با مبارزه برای و زن بر

 کنندمی گیزند فقر خط زیر که سندیکا فاقد پرولتاریای زنان را بنیادگرایان تشویش. " است چادر/حجاب

 ذارند،بگ بالین بر سر تا هستند خانه در خلوتی گوشه جستجوی در فقط طوالنی کار ساعات از پس و

 گیرند،می بهره مدرنیزاسیون دستاوردهای اغلب از که است زنانی از آنان وحشت. اندنیاورده وجودبه

 ارتک شاندستی کیف در و کنندمی رانندگی بادسپرده، دست به موهایی و آراسته ایچهره با که زنانی

 دهند،می آموزش کنند،می تحصیل دانشگاه در که زنانی. دارند پاسپورت مهمتر همه از و شناسایی

 سخن بنیادگرایان، کهجاییآن از که نویسدمی ادامه در مرنیسی[ 21."]کنندمی اعتراض و نویسندمی

 خدا بر نشاحق گرفتن پس باز انگیزه زنان از بخشی در اند،گرفته خود انحصار در را خدا نام به گفتن

 خیبر و کنندمی مبارزه اسالمی هایجنبش صفوف در آنان از برخی. است گرفته شکل دین تاریخ و

 پسس او. باشد داشته انطباق مدرنیته الزامات بر که هستند نوینی ادبیات تدوین و طراحی تالش در

 پیوند رد،پذی تحقق ما گذشته بر موشکافانه بررسی طریق از بایستی ما رهایی که کندمی گیرینتیجه

 .سازدمی مارا تمدن که عناصری همه از نوینی

  

 را ذهبیم مبانی از نادرست تفاسیر و جعلیات شوونیستی، تفاسیر که کندمی مطرح ادامه در مرنیسی 

 به گرشن این راستای در او. کرد اثربی آنان از نوین تفسیر و بررسی یعنی مشابه سالحی با بایستی

 .است پرداخته پیامبرانه آیات از موجود هایحدیث در زن جایگاه تاریخی تفسیر و پژوهش

  

 ایقان این به و شودمی متمرکز مذهبی مرجع ادبیات از بربخشی ویژه به خود مطالعات در مرنیسی

 هک هاییسوره. دارند آمیز تحریف ایسرچشمه ستیزانه، زن حکمهای از بزرگی بخش که یابدمی دست

 ضافها متن به بعدا یا و اندنشده فهمیده خود حقیقی معنای در یا اندشده نوشته زن نقش و حجاب درباره

 .[21]اندشده



  

 بر هک کندمی اشاره هاییحدیث به اسالم ایدئولوژی، جنسیت، کتاب در تاریخی بازبینی در مرنیسی

 زنان یگیرتصمیم و مالکیت حق اثبات برای او. دارند داللت دوره آن زنان نفس به اتکا و رآی استقالل

 خود مستقل رأی و تمایل با که کندمی یاد خدیجه همچون متمولی زنان از طالق و ازدواج عرصه در

 ار ازدواجش تقاضای محمد که کندمی اشاره الشریکام بنام دیگری زن به. شد محمد با ازدواج پیشقدم

 پیامبر که بردمی نام جوانی زن سه از ،مذهبی هایحدیث از بازبینی در همچنین مرنیسی. کرد رد

 سپ را خود تقاضای و شده منصرف او با ازدواج از مدتی از پس آنان اما بود پذیرفته را آنها با وصلت

 و محمد بودن همسر چند دلیل به آنان از یکی و شخصی دالیل با زنان این از نفر دو. بودند گرفته

 .[21]زدند باز سر او با ازدواج از او، مرگ از پس پیامبر زنان ازدواج ممنوعیت

  

 هایحدیث در تحریفاتی کردن آشکار به" زنان و محمد سیاسی، حرم" عنوان زیر کتابی در مرنیسی

 ایآیه بر مبتنی طبری، تاریخ و قرآن استناد به را حجاب جمله از و پردازدمی زنان درباره مذهبی

 فضای ایجاد آن هدف و شد آورده زینب دخترعمویش با محمد عروسی مراسم در که کندمی تعریف

 دهبو( مرد میهمانان) سوم شخص از پرده، یک توسط آنها کردن جدا و کنندگان وصلت برای خصوصی

 مفهوم یک اسالمی تمدن در حجاب مفهوم" که کندمی مطرح طوالنی توضیحات از پس مرنیسی. است

 تکه یک به ممفهو این تقلیل. امریکایی کاپیتالیسم در کردیت و مسیحی فرهنگ در گناه مثل است کلیدی

 نکرد معنابی معنای به اند،کرده تحمیل عمومی، پهنه در خود پوشانیدن برای زنها به مردها که پارچه

 [21].است شده نازل مرد دو میان فضا کردن جدا برای حجاب آیه که این ویژهبه.  است مفهوم این

  

 لکهب آن، مدرن پست یا و سنتی شکل در اسالمی پدرساالری مجرد اثبات نه مرنیسی کوشش مجموع در

 .است اجتماعی هایالیه تمامی در جنسیتی برابری اصل پیشبرد

  

 و انهنقاد مطالعه دلیل به که است اندیشمندانی زمره از نیز مصری ادیب و فیلسوف ابوزید حامد نصر

 در و برانگیخت را مصر افراطی گرایاناسالم خشم۰۷۷۱ دهه در اسالمی هایمتن از نوین تفسیر

 دزی ابو جرم حقیقت در. شد همسرش از اجباری طالق به محکوم کفرگویی اتهام به مصر مدنی دادگاه

 که کندیم اشاره نکته این به ابوزید. است مذهبی هایمتن بر مدرن تفسیر و زبانشناسی متدهای کاربرد

 در یاجتماع بُعد تخریب و حذف. هستند متفاوت اجتماعی هایوضعیت کنندهمنعکس و تاریخمند هازبان

 دربطن ار مذهبی متن بایستی که معناست این به پرستیمتن به انتقاد. انجامدمی مفهوم تخریب به زبان،

 یتوضع با را آن انطباق و موضوعیت سپس و کرده بررسی تاریخ در سیاسی و اجتماعی هایوضعیت

 نافعیم و تحریف از را متن انسانگرایانه هسته و محتوا راه این از که است برآن ابوزید. سنجید کنونی

. دکن روزبه کنونی وضعیت با انطباق برای را آنها و دهد نجات دارند، وجود تفاسیر آن پشت در که

 صمشخ وضعیتی در مذهبی هایمتن که است نکته این بر آگاهی  ابوزید حامد نصر هرمنوتیک اساس

 هاییکمح تفسیر نتیجه در. شوندمی تحول و دگرگونی دچار فرهنگی -اجتماعی بستر در و هآمد وجود به

 هایدگرگونی با انطباق پی در دینی هایحکم. دارد ضرورت اند،شده جاری خود زمان با متناسب که

 .[21]کنندمی پیدا نسبی خصلتی تاریخی، مختلف مقاطع در فرهنگی اجتماعی

  



 او .باوردارد دین فهم کردن عقالنی به عبدو محمد امام از پیروی به و امین قاسم با همگام نیز ابوزید

 فسیرت و بررسی و داندمی شناسیمعرفت و عقالنی توجیه به ملزم و بشری دانش از بخشی را دین دانش

 استداللهای با که مرد و زن نابرابر مناسبات درباره ویژه به اسالم شریعت رسمی قرائت از علمی

 .ناپذیر اجتناب نیستند منطبق عقالنی

  

 .است مانده جا به( دوایرالخوف" )ترس هایحلقه" کتاب جمله از زیادی کتابهای ابوزید از

  

 ماعیاجت جایگاه درباره اسالمی کالسیک روایت سنجش به" ترس هایحلقه" کتاب در زید ابو حامد نصر

 ابرابرین و نکرده اکتفا دینی روایتهای موشکافی به تنها خود بازبینی در او. پردازدمی زنان حقوقی و

 اب رابطه در را زنان وضعیت ابوزید. کندمی جستجو نیز عربی زبان مردانه ساختار در را مرد و زن

 .کندمی بررسی حجاب و ارث سهم طالق، و ازدواج اجتماعی مسئله سه

  

 اسالم از قبل دوران از بازمانده رسمی مردان همسری چند: کندمی استدالل چنین را خود نظر زید ابو

 قهیف تفسیر. است بوده( مسلمانان سنگین تلفات و احد جنگ) معین زمان به مشروط و موقت ایهقاعد و

 در مرد و زن میان مساوات شده تصریح اصل با است، داشته دنبال به را رسم این طوالنی تداوم که

 .دارد مغایرت اسالم

نصر حامد ابوزید حق انحصاری مردان درمورد طالق را نیز فاقد توجیه دینی دانسته و با صراحت 

ای که بیانگر حق انحصاری طالق مردان باشد، وجود ندارد. کند که در قرآن هیچ گونه نشانهاعالم می

گذار حق زنان در ارث است، به اصل با اشاره به این نکته که اسالم بنیاناو درباره حق ارث زنان نیز

های مشخص بری از ارث را به وضعیتای مساوات میان زن و مرد تکیه کرده و نابرابری سهمپایه

تاریخی ربط داده است. ابوزید در بحث حجاب نیز ازاصل تساوی ارج انسانی و حقوقی زن و مرد 

ه استداللهای او چنین است: زن انسان است، حق تشکیل خانواده و انحالل آنرا کند. زنجیرحرکت می

اجتماعی دارد و منطقا حق انتخاب پوشش خود را −دارد، حق فعالیت و مشارکت در امور اقتصادی

 [17]دارد.

  

 جنبش "خواهران مسلمان"

  

سال  ۵۱شود که از شمرده می خواهران مسلمان"یکی از پیشگامان جنبش فمینیستی اسالمی سازمان "

توسط گروهی زنان  ۰۷۱۱کند. این سازمان در سال پیش برای حقوق زنان در مالزی مبارزه می

شکل گرفت. آنان بر آن شدند که برابری های علوم دینی کرده در رشتهنگار و تحصیلحقوقدان، روزنامه

 طرفانه از احکام قرآن مستدل کنند.حقوقی و عدالت خواهی زنان را به کمک تفسیرهای دقیق و بی

  

شوند، اما خدایی و ضدیت با اسالم متهم میگرایان به بیمدام از سوی اسالم "خواهران مسلمان"گرچه 

اند، بلکه به اعتباری جهانی و فراتر از مرزهای مالزی دهنه تنها تا امروز موجودیت خود را حفظ کر

اند. نمایندگان "خواهران مسلمان" زنانی هستند متکی به نفس، مطلع، مسلط بر فن سخنرانی دست یافته
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و زبان انگلیسی روان که حضورشان با لباسهای موقر و غالبا بی حجاب توجه حاضرین در کنفرانسها 

جویند، در "خواهران مسلمان " در جلسات پژوهشی علمای قرآن شرکت می کنند.را به خود جلب می

دهند. دهند. به وکال و مراکز مشاوره زنان آموزش میخود را پوشش می های گروهی ستون ویژهرسانه

بروشورهایشان را با تیترهای مثل " آیا مردان مسلمان اجازه دارند همسران خود را بزنند؟ " و " آیا 

. این [18]رسانند.لمان اجازه دارند همسر خود را غیابا طالق دهند؟ " به افکار عمومی میمردان مس

 کند.جنبش بویژه برای تغییر قوانین خانواده و علیه چند همسری مردان در مالزی مبارزه می

  

د و برای نامنگرایان تفاسیر لیبرال خواهران مسلمان از اسالم را تحقیر و بی اعتبارکردن اسالم میاسالم

یکی از مؤسسین و مدیرمسئول "خواهران  کوشند. زینه انور محدود کردن فعالیتهای آنها مصرانه می

گیری مجدد اسالم کند که قدرتیمطرح م زنان در اسالم"ای زیر عنوان" مسلمان" در مالزی در نوشته

های مختلف ها و درگیریهای ایدئولوژیکی درباره درکدر اغلب کشورهای اسالمی تنش۰۷۹۱از اوایل 

از اسالم و بویژه اسالم اصیل را برانگیخت. در این جدالها غالبا موقعیت و حقوق زنان به عنوان 

ای برابری و عدالت برای زنان مسلمان، بایستی از رو مبارزه برنخستین قربانیان، لگدمال شدند. از این

کنند، که اسالم زندگی آنها را تعریف و تعیین موقعیت زنانی نگریسته شود که در جوامعی زندگی می

انداز تردید و انکار مذهب وجود ندارد. ما مؤمن کند. برای اکثریت زنان مسلمان هیچگونه چشممی

 .[19]داتمان رهایی، حقیقت و عدالت را بیرون بکشیمخواهیم از درون اعتقاهستیم و می

  

ضاهای عمومی کند. "فزیبا میرحسینی نیز به دشواری پیشبرد گفتمان فمینیستی در جوامع دینی اشاره می

اند و برای برخی گروههای زنان بحثهای روشنگرانه معیارهای اسالمی شکل گرفته در جوامع مسلمان با

 [20]درباره برابری جنسیتی در چارچوب گفتمانهای مذهبی راهی گریزناپذیر است."

  

 ون امضا ، تغییر برای برابری در ایران کمپین یک میلی

  

آوری یک میلیون شماری از فعاالن حقوق زنان در ایران، جنبش جمع ۰۱۱۲شهریور  ۲در تاریخ 

های قانونی علیه زنان را آغاز کردند. اران برای لغو تبعیضگزآوردن بر قانونبا هدف فشار [21]امضا

ای برای گفتگو با شهروندان و جلب همکاری مستقیم آوری امضا را وسیلهپیشگامان این حرکت، جمع

آنان با کمپین زنان در ارتباطی چهره به چهره در نظر گرفته بود. این کمپین به کمپ "فمینسیم اسالمی" 

ن گذاران کمپین یک میلیوهایی با این گرایش دارد. پایهر حرکت خود پیوندها و شباهتتعلق ندارد، اما د

ای که به اطالع افکار عمومی رساندند، مطرح کردند که درخواستشان هیچگونه ضدیتی امضا در بیانیه

ا مغایر ر آمیز علیه زنانبا مبانی اسالم ندارد و به فقهایی استناد کردند که بازنگری در قوانین تبعیض

اند و هشان سخن گفتهایشان از اعتقادات اسالمیدانند. بسیاری از فعالین کمپین در مصاحبهبا اسالم نمی

ین یک میلیون آمیزی که کمپآمیز علیه زنان است. اغلب قوانین تبعیضاینکه هدفشان تغییر قوانین تبعیض

فقها و روحانیون مورد تأیید قرار  امضا خواهان لغو و یا اصالحشان شده است از سوی شماری از

 .[22]اندگرفته و بر اجتهاد مجدد آنها تأکید کرده
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ین ه قواندر خط مشی عمومی کمپین جایگاه خاصی برای تفاسیر پویا و فتواهای فقهای متجدد دربار

تبعیض آمیز وجود دارد. کمپین یک میلیون امضا از زاویه نگرش رفرمیستی خود برای بهبود وضعیت 

زنان ایران در چارچوب قوانین اسالمی و همچنین تکیه بر اجتهاد و فقه پویا برای اصالحات، در برخی 

به این معنا که گرچه از نکات هویتی و راهبردی با فمینیسم اسالمی خویشاوندی دارد. خویشاوندی 

سالمی های اکمپین یک میلیون امضا، ادعای تفسیر نوین از مبانی اسالمی را بنا برالگوی فمینیست

ای خود به اجتهاد و تفسیر پویا از فقه ای خود نگنجانیده است، اما در استداللهای برنامهدراهداف برنامه

یر اندیشانه و تفاسناد کرده و از گفتارهای مصلتاسالمی توسط اندیشمندان مسلمان در جامعه ایران است

تبلیغی خود بهره میگیرد. فعالین کمپین یک میلیون امضا با شفافیت این − معتدل آنها در فعالیت ترویجی

 ای "طرح کمپین یک میلیون امضا" و "تأثیر قوانین برای خود را در دو سند اساسنامهزاویه برنامه

های کالسیک اسالمی مثل خواهران مسلمان در ند. در حالی که فمینیستازندگی زنان" تصریح کرده

های مالزی عالوه بر استناد به فقهای متجدد و فیلسوفان نواندیش، خودشان نیز کار تفسیر نوین از متن

 ند.اگذاری کردهای را در دین اسالم پایهمدارانهاند و به این ترتیب هنجار نوین زنو نهادهمقدس را پیش

  

  فمینیسم اسالمی، گفتمانی علیه تبعیض جنسیتی در اسالم

  

نویسند: های فمینیستی" میاکسلی کناپ در مقدمه کتابی با عنوان "تئوری-اشمیت و گودرون-رگینا بکر

گفتمان فمینیسم متناسب با فرآیند گسترش یابنده جنبشهای زنان در مقاطع مختلف و در کشورهای مختلف، 

سخن  های فمینیستیتئوریاست. اکنون در مباحث آکادمیک از ای چندسویه و پیچیده شدهفزاینده گونهبه

ای ای میان رشتههای فمینیستی که بر پهنهرود و نه از یک تئوری واحد فمینیستی. اما همه تئوریمی

ات ک مناسبخورند: پژوهش علمی سیاسی برای درگیرند توسط خط مشترکی به هم پیوند میشکل می

مفهوم  [23]دارند.جنسیتی و انتقاد به همه اشکال قدرت و سلطه که به زنان تحقیر و تبعیض روا می

ها، جنبشها داع شد، طرحها، اندیشهخواهانه زنان اببرای تشریح تالشهای آزادی ۰۷فمینیسم که در قرن 

گیرد که مسئله تبعیض بر زنان و چشم انداز آزادی فردی و حقوق عادالنه و سیاستهایی را در بر می

 دهند.برای آنان را در مرکز توجه قرار می

  

وش کنند که یک تئوری فمینیستی فقط یک راکسلی کناپهمچنین مطرح می-اشمیت و گودرون-رگینا بکر

از  [24]دهد.تحلیلی معین نیست، بلکه تکیه برنگرشی انتقادی در تحلیل از مناسبات جنسیتی را معنا می

 تی نامید. اکنون زیر عنوانتوان فمینیسها را نمیرو هر شکلی از کار علمی درباره مسئله جنسیتاین

ایه کنند. بر پفمینیسم بیشماری از جریانات فکری متفاوت و گاها متضاد ابراز هویت و فعالیت می

ان مسلمان طلبتوان انتقادات اصالحاکسلی کناپ از فمینیسم، می -اشمیت و گودرون-تعریف رگینا بکر

ر خانواده، جامعه و سیاست دولتی استوار است آمیز جنسیتی که بر سلطه مردانه داز مناسبات تبعیض

کنند را " نقد فمینیستی" و تالش آنها برای تآمین عدالت و و مشروعیت خود از فقه اسالمی کسب می

 ها و کشورهای اسالمی را "تالشگری فمینیستی" نامید.رعایت ارج انسانی زنان مسلمان در جماعت

  

نویسد: "فمینیسم عالوه بر آنکه یک جنبش و یک خودآگاهی می میزیبا میرحسینی در مقاله فمینیسم اسال

است،  های دانش بشریاست، یک پروژه آگاهی نیز هست. فمینیسم بخشی از پیکار انتقادی به تمام شاخه

از جمله آگاهی دینی. فمینیسم در اسالم همانند دیگر ادیان سنتی، در جستجوی ارائه چیزی بیش از 
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های میان تواند به ما نشان دهد که چگونه تنشجوی عدالت است. این امر میشناخت دین و در جست

آید و چگونهپس از صداهای مساوات طلبانه، سلسله مراتبی و گرایشات مختلف در سنت به وجود می

 [25]".ظهور فقه، صدای زنان در تولید معرفت دینی خاموش مانده است

  

طلبانه زنان مسلمانی است که با حفظ اعتقادات دینی، به اعتراض علیه فمینیسم اسالمی صدای مساوات

جویی در انحصار هیچ مرام و خواهی و عدالتکه آزادی اند. از آنجاتبعیض و تحقیرجنسیتی برخاسته

-خواهانه و روش زندگی اجتماعینیست، محک سنجش آن نیز اساسا کنش آزادیایدئولوژی خاصی 

گذاری انسانی است. بنابراین، این اعتراض علیه تبعیض و تحقیر سیاسی مبتنی بر رواداری و ارج

کنند، دارای خصلتی فمینیستی است. این که جنسیتی که مشروعیت خود را به فقه اسالمی منتسب می

کنند که به باور آنها مان براصل مساوات میان انسانها در متن اصلی دین تکیه میهای مسلفمینیست

ند. کخواهانه آنها ایجاد نمیمدارانه برنامه و فعالیت برابریتحریف شده است، تغییری در خصلت زن

 دین هایی از فرهنگ پدرساالر که بافمینیسم اسالمی رقیب فمینیسم سکوالر نیست. کنش آنان به بخش

هایی از زنان جوامع اسالمی را برای احقاق حقوق زند و بخشاسالم در آمیخته است، تلنگر می

های سکوالر و دگراندیش هیچگونه قرابتی احساس آورد که با فمینیستشان به حرکت در میانسانی

انات یای نزدیک جذب دیگر جرکنند و در وضعیت حضور نداشتن فمینیسم اسالمی، حداقل در آیندهنمی

فمینیستی نخواهند شد. محدوده اثر فمینیسم اسالمی چندان گسترده نیست. تداوم و گسترش این جنبش در 

جویانه جنسیتی در جوامع اسالمی و اقلیتهای گرو پیگیری آن درمطالبات برابری خواهانه و عدالت

، مرنیسی و بسیاری مسلمان در کشورهای دیگر خواهد بود. الگوهایی همچون زینه انور، امینه ودود

نه تنها به  کنند،شان برای آزادی و برابریهای جنسیتی فعالیت میدیگر زنانی که با حفظ اعتقادات دینی

ای نهشود، بلکه زمیشان منجر میتقویت جسارت میلیونها زنان مسلمان برای دستیابی به حقوق انسانی

آورد. چنانکه الهیات هایی از جامعه فراهم میمعنوی برای پذیرش فرهنگ لیبرالیسم و رواداری در بخش

فمیینیستی در مذهب مسیحیت، هم به موفقیتهایی لیبرالیستی در موقعیت زنان در چارچوب مسیحیت از 

و هم در ائتالفهایی مشخص و مقطعی، به  جمله حق کشیش شدن زنان در پروتستانیسم دست یافت

 د.های سکوالر اقدام کرهمکاریهایی با فمینیست

  

 گرانه های سنجشفمینیسم اسالمی در برابر پرسش

  

طلبی جنسیتی و مطالبات حقوق بشری، مستقل از عزیمتگاه های اسالمی به جبهه مساواتورود فمینیست

هرمنوتیک دینی آنان، فاکتور مثبتی برای کسب حقوق برابر و بهبود زندگی زنان مسلمان هم در 

شود. های مسلمان ساکن کشورهای غیر مسلمان محسوب میکشورهای اسالمی و هم در اقلیت

های سیاسی اجتماعی با دیگر جریانات های اسالمی چه فردی و چه متشکل در برخی ائتالففمینیست

خواهانه هایی از زنان مسلمان برای مبارزه عدالتکنند و دارای پتانسیل جذب بخشفمینیستی همکاری می

ای قرار دارند. های گشودهی اما در برابر فمینیستهای اسالمی پرسشهستند. در پهنه مباحث معرفت

گی ئولوژیک وچگونبشری آنها معطوف نبوده، بلکه به سکوی پرش ایدهایی که به هدفهای حقوقپرسش

 پردازی آنان اشاره دارد.نظریه
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زیده و برخی ادبیات برگاندیشان دینی، اسالم را به کتاب مقدس های اسالمی به پیروی از نو. فمینیست۰

اند. به این ترتیب از سویی هیچگونه تقلیل داده و آنرا از تاریخ هزار و چهارصد ساله خود جدا کرده

اند و از سوی دیگرمسئولیت این تاریخ را بی کم و توضیحی برای چهارده قرن تاریخ دین ارائه نداده

 اند.های اسالمی نهادهمدارانه از متنکاست بردوش تفاسیر پدرساالرانه/قدرت

  

یخ اند. به باور آنها تارهای دینی را پیش رو نهادههای اسالمی تفسیر نوین از قرآن و حدیث. فمینیست۵

ه است. طبعا پذیرش این ادعای های مغرضانه بودلوحانه و تحریفهای سادهدین مملو از بدفهمی

ته و از این رو هیچ تفسیری مبتنی بر آورکه تا کنون از متون مذهبی بدفهمی صورت گرفشگفت

طلبی جنسیتی انجام نگرفته، دشوار است. در این رابطه پرسشی کلیدی بشری و برابریدادخواهی حقوق

ه گویا هایی کطرفانه از متنگیرد که معیارهای کنونی برای تفسیرهای به زعم آنان دقیق و بیشکل می

توان اصل آزادی و ارج انسانی زنان را از درون چگونه می اند؟اند، کدامقرنها دستخوش تحریف بوده

 اند؟هایی بیرون کشید که تا کنون مرجعی برای توجیه فرودستی و ستم بر آنان بودهمتن

  

های اسالمی، روش متناقض در تحقیق مسائل اجتماعی های تفاهم با فمینیستدشواری یکی دیگر از . ۱

هایی است که فاقد زنجیره منطقی حاصل از یک کار پژوهشی سیستماتیک یگیردرتاریخ اسالم و نتیجه

طلبانه درباره جایگاه زنان در اسالم عمدتا بر رویدادهایی در زمان هستند. تفسیرهای نوین اصالح

پوشی از چند همسری شوند. در ذکر این رویدادها معموالً بدون پردهزندگی پیامبر اسالم متمرکز می

سخن  لیِف داشتن حجاب برای همسران پیامبرو ممنوعیت طالق و ازدواج مجدد برای آنان محمد، از تک

های مهمی مثل حجاب زنان و چند همسری مردان که در نزد پیامبر و همسران و رود. موضوعمی

ان فمینیسم ها در گفتمنوین متنهمچنین دیگر نزدیکان او نیکو و پذیرفته هستند، در بازبینی و تفسیر

شوند. در مهمترین مباحث سالمی زیرعنوان بدفهمی و تحریف تاریخ اسالم نهاده شده و مردود تلقی میا

انتقادی نواندیشان فمینیست استفاده از معیارهای دوگانه برای استدالل مسائل مشخص اجتماعی و تاریخی 

 کننده نیستند.خورد ، که مسلما قانعبه چشم می

  

توان با فمینسیم اسالمی همدلی داشت، اما تفاهم درباره گذشته، جایی که ده میبنابراین بر سر حال و آین

شود، بسیار دشوار است. از اینرو بایستی طرح آنها با ادعای علمی بودن و استداللی بودن عرضه می

ادامه داد تا تفاهم عمومی برای مبارزات عدالت خواهانه  با صبوری دموکراتیک به گفتگوهای سازنده

 نان افزایش یابد.ز
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-وهای ترس، گزارشی از کتاب حلقهحقوق زن در گفتمان نواندیشی دینی معاصردر ابن باره رجوع کنید به: علی امیری ،  [17]
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  گفتگو با زیبا میرحسینی ، ترجمه آزاده دواچی فمینیسم اسالمی، طرحی برای آزادی زنان مسلمان، [20]
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Verlag, 2007, S. 7 
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 بر گرفته از سایت مدرسه فمینیستی، اوت –جدید، ترجمه رویا صحرایی  زیبا میرحسینی، فمینیسم و اسالم، ایجاد دیالوگی[25]
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