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  تأملي نظري در باب موانع توسعة فمينيسم اسالمي
 علي محمد حاضري ، نعيما محمدي

  )05/02/96تاريخ پذيرش ،15/01/95(تاريخ دريافت 
  

   چكيده
اين مقاله با هدف مطالعة عوامل تحريف كنندة فمينيسم اسالمي در كشورهاي مسلمان 
  واقع در قارة آسيا انجام شده و به منظور وارسي فرضيات تحقيق از روشِ تحليل ثانوية 

  ) استفاده شده است. 2015هاي مراكز اطالعات جهاني و گزارش سازمان ملل (داده
كننده در عينيت بخشيدن به اصول مانع مهم و تبيين هاي تحقيق نشان دادند دويافته

هاي مردساالرانه در حكومت و ) دروني شدن ارزش1فمينيسم اسالمي عبارت است از: 
) استعمار غرب 2تقويت فقه ايستا كه زنان را به يك سوژة منفعل سياسي مبدل كرده است؛ 

كشورهاي اسالمي شده و سلطة فمينيسم سكوالر كه مانع استقالل هويت فمينيسم در 
است. در چنين شرايطي تقويت و ترويج فمينيسمِ هرمنوتيك ضرورت دارد كه مبتني بر بر 
تفسير زنانة بومي است. نتايج اين مطالعه نشان داد؛ در شرايطي كه شكاف جنسيتي (توسعه 

هاي سياسي و حقوق مدني زنان و توانمندسازي جنسيتي) در جامعه افزايش يابد، آزادي
اهش يابد شود و همزمان يا اصول فقهي در ارتباط با مسائل زنان ايستا باشد يا جامعه ك

تحت استعمار گفتمان فمينيسم سكوالر باشد، زمينة تعامل با مباني فمينيسم اسالمي در 
آسيايي - ها، در گروهي از كشورهاي اسالمييابد. با توجه به اين شاخصجامعه كاهش مي

ديگر، قدرت عملگري استعمار مهمترين عوامل تحريف فمينيسم  فقه ايستا و در موارد
  روند. اگرچه فمينيسم براي مولد بودن نيازمند حفظ پيوندهاي شمار مياسالمي به

المللي است، اما تا زماني كه از استعمار گفتمان غرب رها نشود و با توجه به معيارهاي بين
  واند اصالت خود را به عنوان يك انديشة فقه پويا مورد بازانديشي قرار نگيرد، نمي ت

 شناسي حقوق زنان مسلمان نقش مؤثري ايفا كند. بخش بومي در راستاي به رسميترهايي

 
 ان (نويسنده استاديار جامعه شناسي و عضو هيئت علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد باهنر كرم

 naima.mohammadi@uk.ac.irمسئول) 

  دانشيار جامعه شناسي، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس و مدير گروه جامعه شناسي انقالب پژوهشكده امام
  خميني(ره)
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؛ »پسااستعماري فمينيسم«؛ »فمينيسم اسالمي«هاي نظري؛ چالش مفاهيم كليدي:
  فمينيسم سكوالر.

  
  مقدمه و طرح مسئله

يك جريان كلي در تمام جهان  شناسي رسميت بهتغيير در سياست بازتوزيع و نيل به سياست، 
متأثر ساخته است. جنبشي كه  بخش رهاييي ها جنبشاست كه فمينيسم را همچون ديگر 

ي تكثرگرا، ضد تبعيض و ضد استعمار تعديل كرده ها سياستساختارهاي مختلف سلطه را از طريق 
طلب نجات دهد  گر و سلطه سركوب هاي نظاممختلفي را از تهديد  هاي گروهتا 

)Fraser,2004:48( .زنان سفيدپوست «خواهي كه فمينيسم مدرن از يك سو به حقبا توجه به اين
تفكيك  اومانيسم معتقد به ل سكوالريسم وواص متكي برپرداخت و از سوي ديگر » طبقه متوسط

محدوديت فمينيسم مدرن در  دليل به 80در اواخر دهة  بود، حوزه دستورات ديني از متن جامعه
راد و همكاران،  گرفت (قانعياي، مورد نقد جدي فمينيسمِ پسامدرن قرار  حاشيه هاي گروهشناسايي 

1388 :12 .(  
» گرايي فرهنگينسبيت«ويژه با تكيه بر فرهنگ سياسيِ جديد بهدر اين دوره رهيافت فمينيسم 

. از اين رو، رسالت )Fraser,2004:47(اي ديگر باز كرد  حاشيه هاي گروهراهي براي معرفي 
هاي مختلف نژادي، مذهبي و فوميتي بود تا تجربه زنان فمينيسم طرح مطالبات زنان از گروه

ها به خدمت نظام چون ديگر جنبش سفيدپوست غيرمسلمان به هنجار بدل نشود و فمينيسم هم
رهايي بخشي » فمينيسم اسالمي«در اين دوره  )Moghadam, 2005:81(استعماري در نيايد 

اي و خصوصيات فرهنگي نسخه واحد، بدون در نظر گرفتن شرايط منطقه زنان مسلمان را با توجه به
هاي نظري زيادي در درون جامعه اسالمي دانست و از اين جهت با چالشملل مختلف امري ناممكن 
در عين  و اي بومي و متناسب با عقايد دينيخواهد نسخهيش مياين گرا .1و بيرون از آن مواجه است

 
 هاله :به كنيد همراجع نمونه عنوان به د.دار وجود سياست و اسالمي فمينيسم مورد در افزوني به رو هاي نوشته و آثار 1

 جهاني سفر م:فمينيس جستجوي در" ،)1998( فرني اليزابت؛ "ايراني شناسي مورد :فمينيسم و اسالم"،)1998( افشار

 بدران مارگوت؛ "دارد؟ چيزي وجود چه نام يك در :اسالمي فمينيسم" ،)2002( بدران مارگوت؛ "زن يك
 در فمينيسم سياست "،)2002( مجيد انور ؛آن از فراتر و خاورميانه بر نعكاسي ا:اسالمي و سكوالر فمينيسم")2005(

 و امكانات اسالمي، فمينيسم" )2006(ميرزا قدسيه؛ "فمينيسم و اسالمي حقوق" )2004( حسيني مير زيبا ؛"اسالم
؛ افسانه "مباحثه براي حلي راه سوي به :آن هاي نارضايتي و اسالمي فمينيسم" )2001( مقدم ولنتاين ؛"محدوديتها

 آيشه" :)2001( عزت رئوف حبا ،"ايران در فمينيسم و اسالم"و ؛"اسالمي جمهوري در فمينيسم" )1385( آبادي نجم

 بافتهاي در زنان حقوق سياست :مذهب و جنسيت سازي، جهاني") 2001( ديتوحي نيره ؛"مصري روايتي" و "خاموش

 ."كاتوليك و اسالمي
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ي ادعا مهمترين ارائه دهد. بخشي زنانرهايي حال مبتني بر بسياري از مباني فمينيستي براي
هاي هاي فمينيسم قابل تطبيق با اسالم است و اسالم با نگرشكه آموزهفمينيسم اسالمي آن است 

  . سير استفمينيستي نيز قابل قرائت و تف
گرايان سنتي تشكيل و اسالم سكوالر بنيادگراياني را اسالم مفمينيس پروژة مخالفانمهمترين 

 مذهب در ريشه كه اجتماعي عمل يا مذهبي قانون هرگونه كه هستند آن منكر دهند. گروه اول؛ مي

 شريعت از را شان مشروعيت كه معتقدندگروه دوم  .باشد برابري و عدالت با مطابق بتواند دارد،

. گروهي از افراطيون كنندمي مقاومت و در برابر هر نوع تغييري در سنت اوليه گيرندمي تغييرناپذير
دهند. اصول صدر اسالم در امور زنان را پيشنهاد مي به بازگشتروند و قصد حتي از اين هم فراتر مي

نما متناقض ة، واژساخته بيشتري مواجههاي نظري با چالش را ايده فمينيسم اسالميچه آن
، تا كنون يك اجماع پايدار در ). از اين رو 423: 1381(بيات،  مستتر در آن است(پارادكسيكال) 

: 1393خصوص موضوع حقوق زنان در كشورهاي اسالمي حاصل نشده است (محمدي و همكاران، 
149 .(  

بخشي زنان از انقياد رهاييهاي نظري زيادي براي فمينيسم اسالمي، ظرفيتدر شرايط كنوني كه 
 نظر بدون دردر كشورهاي اسالمي هيچ تحول اساسي هاي مردساالر دارد و هاي نظامو محدوديت

هاي فمينيسم ها و محدوديتها، چالش، الزم است به ظرفيتپيونددنميگرفتن مذهب به وقوع 
 ياسي جديد، اوالً، مسئلةس- در شرايط اجتماعيارزشي پرداخت، زيرا -اسالمي در اين بستر فرهنگي

برخوردار است و پرداختن به  بااليي اهميت از در اكثر كشورهاي اسالمي» حقوق زنان«و » جنيست«
ثانياً، ). Badran,2001: 47( رودشمار ميزا بهمشروعيت منابع از بخش يكياهداف اين جنبش رهايي

با توسعه انساني از طريق ارتقاء  هاي مرتبطدنبال بهبود شاخصبسياري از كشورهاي اسالمي به
). در چنين شرايطي 182: 1383باشند (باستاني، مي 2و توانمندسازي جنسيتي 1نمرات توسعه

هاي غيرمنصفانه عليه هاي مردساالر و نقد رويه فمينيسم اسالمي خواستار بازانديشي در برخي سنت
صول بسط مرزهاي مح فمينيسم اسالمي). حال كه 622: 1377،(شهيديانزنان است 

و مباني منسجم نظري در دست دارد  است اخير هاي سالجنبش فمينيسم در  شناسي رسميت به
)2005:17 ,Badran( هاي اصلي مقاله حاضر اين است كه:پرسش  

كدام يك از كشورهاي اسالمي ظرفيت بيشتري براي طرح مسائل زنان در قالب انديشه 
  فمينيسم اسالمي را دارند؟

                                                                                                                                   
 

1- GDI  
2-GEM  
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يسم اسالمي در كشورهاي مسلمان گفتمان منسجم و پايداري براي رهايي بخشي زنان چرا فمين
  فراهم نكرده است؟ 

 
  چارچوب نظري

محصول مشترك برخي روشنفكران دينـي و مخالفـان    »فمينيسم اسالمي«در بعد نظري، نظريه 
فاطمه مرنيسي در مـراكش و افسـانه    ،) در مصر1382است كه توسط نوال سعداوي ( مردساالرنظام 
تأكيـد بـر    نسـبيت فرهنگـي،  ي دفـاع از  پيونـد چنـين  ضـرورت  آبادي در ايران مطـرح شـده و    نجم

). زندگي زنان در كشورهاي مختلف اسالمي 613: 1377شهيديان، مذهبي است ( بومي و هاي ارزش
هـا (سـاختارها)   دليل فـرم  به مثابه فرايندي همگن و تفكيك نشده، پذيراي تحليل نيست، به همين

روند. براين اساس مي توان مدعي شد جهان اجتمـاعي  به شمار مي پذيري جهانشرايط ضروري فهم
هايي تشكيل شده كه اتصال بين محتواها را ممكـن سـاخته اسـت. در ايـن تحقيـق سـاختار       از فرم

كـه در قالـب آن   و انديشـه فمينيسـم اسـالمي    » فـرم «سياسي كشورهاي مختلف اسالمي در قالب 
در نظر گرفته شده اسـت(محمدي،  » محتوا«كند مصداق مفهوم مطالبات زنان مسلمان معنا پيدا مي

1389 :84 .(  
آل است كـه  كند. در واقع خود محتوا يك وجود ايده محتواها به وسيله درك شدن، فرم پيدا مي

وهي كه فهمي در مورد محتوا دارد سازد، اما هر انساني يا هر گرواقعيت را از طريق فرايند ذهني مي
محتـواي مطالبـات زنـان     1كند. با قبـول ايـن قـانون نظـري    عمالً در برساختن محتوا نقشي ايفا مي

كنـد  مسلمان در قالب فرم سياسي، براهين فقه اسالمي و پتانسيل زنان در اين كشـورها تغييـر مـي   
دهد يـا متـأثر از عـواملي    از دست مي). در واقع وقتي كه يك فرم، قدرت خود را 25: 1388(زيمل، 

گيري فرم جديدتري در جريان كنش متقابـل در  گذارد، امكان بازشكلنظير استعمار، رو به زوال مي
شود. در اين ميان افراد در جريان كنش متقابل و پيچيـده اجتمـاعي،   هاي پيشين ايجاد ميبرابر فرم

گنجند. اين محتواهاي منزوي شـده بـه   فرمي نمي كنند كه گاه در قالب هيچمحتواهايي را توليد مي
سـازند؛ خـواه ايـن تمايـل     هاي جديد، انديشه هاي موجود در جامعـه را مـي  دنبال توانايي توليد فرم

ها بسـتگي  برانگيزاننده باشد. بقاء يا حذف فرمآل يا احساسآگاهانه يا ناآگاهانه، پايدار يا موقتي، ايده
پردازنـد (محمـدي،   دارد كه براي ماندگاري انديشه ها با هم به تنـازع مـي  به مواد، نيروها و منافعي 

1389 :85.(  
هاي فمينيسم پا به  با طرح برقراري تعامل ميان اصول و مباني ديني با آموزه فمينيسم اسالمي

جريان افراطي فمينيسم نبود. شالوده شكني و ايجاد يك فرم جديد بر پايه درصدد و  عرصه نهاداين 
 

 جورج زيمل. » محتوا«و » فرم«مراجعه شود به تئوري  -  1
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قرار پردازان و طرفداران فمينيسم اسالمي  نظريه مورد توجهدر اين ميان آنچه بيش از هر چيز 
مبتني بر  فمينيسم اسالمي هاي نظريبنياند. اسالم بوبا دين  حقوق زنان تقابل جدي عدم، گرفت

به رسميت و عدالت جنسيتي را قرآن، اصل برابري آن  هرمنوتيك فمينيستي است كه بر اساس
 ، اما عدم تحقق عدالت جنسيتي در كشورهاي اسالمي ريشه در تفسير داردختهشنا

)Mohammadi, 2015: 67 با وجود اين توافق كلي اما به دليل تحريف معناي فمينيسم .(
 :Ghosh, 2008وجود دارد ( فمينيسم اسالمياسالمي مناقشات زيادي در خصوص اين مفهوم 

  بارتند از:). اين دو گفتمان مهم انحرافي ع100
گفتمان اول، ضمن باور به برابري جنسيتي در قران و روايات معتقد است فقه سنتي مردساالر از 
نفوذ سياسي و فرهنگي خود براي عقب نگه داشتن زنان و توليد احكام ناروا براي تبعيض جنسيتي 

برابري زن و مرد  كند. از اين منظر تفسير سياسي از زنان در جامعه اسالمي مانع تحققاستفاده مي
  كنند.تأكيد مي» تفسير زنانه«است. به همين دليل بر 

 :در آثار خود در خصوص زن اذعان كرده استاز نمايندگان اصلي اين رويكرد » 1حسني عبود«
. در قرآن اصل برابري به رسميت شناخته »تنها زني كه در قرآن از او نام برده شده مريم است«

نظر  به مردساالرانه تخريب شده است. فقههاي اعمال اين اصل در عمل با دخالت  شده، ولي شيوه
كه با  هستندداراي يك رويكرد كامالً سنتي » اسالمي ايفقه« ها برخياين گروه از فمينيست

 ز نفوذ سياسي و فرهنگي خود به تحريفو با استفاده اهاي مردساالرانه درآميخته شده  ديدگاه
  ).  Shakry,1998: 195-196زنند(و دامن زدن به احاديث جعلي به نابرابري زنان دامن مي روايات

فمينيسم اسالمي كه مفاهيم و خاستگاه : «از ديگر طرفداران اين رويكرد نوشت 2ت بدرانرمارگا
ت را براي زنان و مردان به طور كلي مطالبه اصلي خود را از قرآن دريافت كرده است، حقوق و عدال

 آميز، مانع تحققبنابراين مبدل كردن زنان به يك سوژه سياسي و اعمال نظرهاي تبعيض كند. مي
كند تا در چارچوب اسالم  تالش مي. او »شده استو رقابت آن با فمينيسم سكوالر فمينيسم اسالمي 

. بدهد »فمينيسم اسالمي«محتوايي جديد به اسالم، از طريق تفسير مجدد قرآن و ديگر متون دين 
اسالم، نوعي برابري بالقوه را  است معتقدشود او كه نماينده گفتمان فمينيسم تفسيرگرا قلمداد مي

كند و زنان از اين فرصت برخوردارند كه متون مذهبي را در راستاي دفاع از  ميان دو جنس مقرر مي
 ستخوش تحريفدهاي مردساالر تفوق روايت اسالم با زيرادهند.  حقوق خودشان مورد بازخواني قرار

خاندان  ها است.. مثالً در كشوري نظير عربستان معناي فمينيسم اسالمي تابع نظر مفتيشده است
سعود كه مسؤل رسيدگي به همه امور كشوري است در امور مربوط به قواعد ديني قادر به  آل

 
1  - Hosni Abboud  
2- Margot Badran  
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تأخير سن ازدواج دختران تا بعد از «عنوان مثال درخواست  ند. بهها نيست مخالفت با تصميمات مفتي
ما به تحصيالت دانشگاهي «مواجه شد:  1با اين فتواي خالد ابو الفادل» اتمام تحصيالت دبيرستان

زنان نياز نداريم. اگر زني تحصيالت ابتدايي را به پايان برساند و قادر به خواندن قران باشد براي 
هايشان باقي بمانند.  خداوند متعال به زنان دستور داده است كه در خانه». «... جامعه كافي است

معناي خروج از  پرهيزگاري زنان به». «... است حضور آنان در عرصه عمومي عامل گسترش فتنه
» ها بايد در خانه بمانند منزل در حد ضرورت و با حفظ حجاب است. اما حكم كلي اين است كه آن

)Zoepf,2010:31.(  
 (بررسي و مطالعه مستقل منابع ديني) و »وابسته به جنسيت اجتهاد«استراتژي اين گروه 

تجربيات و مسائل  هستند كه بايد خود زنانر اساس اين گفتمان ) است. بقرآن كريم زنانه تفسير(
و سپس به ارائه تفسير از قرآن مبادرت نمايند.  ندخاص خود را به عنوان زن مدنظر قرار ده

سيك، عمدتاً تفسير قرآن مبتني بر الهاي ك بر اين باورند كه در شيوه اين گفتمانطرفداران 
  .تجربيات مردان است

مسلمان بودن و «اي تحت عنوان  در مقالهاين رويكرد  مهمترين طرفداراناز  2فاطمه فخريه
توان هم يك فمينيست و هم يك  امروزه نمي«اذعان كرده است:  »فمينيست بودن، انحصاري نيست

هاي غلط شخصي در مورد اسالم و فمينيسم  مسلمان بود. همين امر منجر به بروز برخي برداشت
درصدد تساوي » قرآناز تفسير زنانه «نهادينه كردن  با توجه به پردازان نظريهاين گروه از شده است. 

بنا به ادعاهاي طرفداران فمينيسم اسالمي اگر چه اين دو هستند. جنسيتي و عدالت اجتماعي 
رسيد، ليكن اكنون در نوشتارها و مقاالت متعددي كه در  نظر مي هموضوع در وادي امر، متعارض ب

تدريج اين شكاف كمتر شده  هيسم اسالمي به چاپ رسيده است، بارتباط با فمين
طرفداران فمينيسم اسالمي اين دسته از از اين رو، اولين اولويت براي  ).Ghosh,2008: 99(است

  5ناسيف مهو فاط  4، ريفات حسن3اين است كه به سراغ مباني اسالمي و متن قرآن بروند. امينا ودود
و هدايت  6مرنيسي هاند. برخي ديگر از جمله فاطم ن قرآن گذاشتهعمده تمركز خود را بر مت

  اند. بر روي احاديث تمركز كرده 7توكسال

 
1-Khaled Abo Al- Fadel  
2- Fatemeh Fakhraie  
3- Amina Wadud 
  4-Rifaat Hassan 
5- Fatima Naseef 
6-Fatima Mernissi 
  7-Hidayet Tuksal 
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  گفتمان دوم به نقش استعمار در تحريف فمينيسم اسالمي و اصول ديني در كشورهاي اسالمي 
فمينيسم به مسئله  با همين رويكرد »زنان و جنسيت در اسالم«در كتاب  1ليال احمدپردازد. مي
آنان در كشورهاي  ميان حقوق زنان در مذهب و تجربه زندگي بيشترِپردازد. او معتقد است مي

را جايگزين انديشه فمينيسم اسالمي ، اين رويكرد ، شكاف بزرگي وجود دارد. حامياناسالمي
اجتهاد،  ناتواني در عرصه فقه و نه تنها معتقدنداما  ،ندستدان مي »فمينيسم سكوالر«مناسبي براي 

هاي زن مسلمان و به حاشيه ساز تحريف ارزشهاي سكوالر از سوي حاكمان زمينهبلكه نفوذ گرايش
- رفتن انديشه فمينيسم اسالمي شده است. اقدامات آتاتورك در تركيه، رضاشاه در ايران و ... زمينه

  تلقي شدن حجاب زنان معرفي شد. » ماندهعقب«و » غيرمتمدن«ساز 
ها و توصيف ايده حجاب به عنوان شاكله گفتمان معتقد است توصيف خاستگاهليال احمد 

استعمار غرب و منازعه زن مسلمان قرن بيستمي داراي مضامين متعددي است. اول، پيوند ميان 
را خلق كرد. اين ايده كه » گفتمان استعماري«هاي اروپايي بود كه فرهنگ و زنان توسط فمينيست

ردساالري و استعمار بود بنا داشت مردساالري را در خدمت اهداف سياسي برساخته نظم مستقر م
كه مدافعان نخست اين روايت سعي داشتند شعائر ويكتوريايي و الگوي پوششي طوريقرار دهد. به

است كه تالش دارد » گفتمان مقاومت اسالمي«آن دوره را براي زنان مسلمان تجويز كنند. دوم 
ها هاي سياسي و سوءتفاهمو فرهنگ توليد كند و با اين تصور به دستكاري پيوند ذاتي ميان زنان

   ).:179Ahmet, 2012(دامن زدند 
در جريان مناقشات ميان اين دو گفتمان، زنان مسلمان همزمان سوژة دو بازي سياسي شدند كه 

اين در در يك طرف آن گفتمان استعماري و در طرف ديگر گفتمان مقاومت اسالمي قرار گرفت. 
حالي است كه موضوع پوشش ويكتوريايي زنان غربي توسط خودشان مورد چالش قرار گرفت و در 

جا شد. اما زنان مسلمان در حوزه انديشه فمينيستي در بسياري  نهايت منسوخ و با نوعي ديگر جابه
عمار از از كشورهاي اسالمي يا گرفتار گفتمان استعماري يا مقاوت سياسي شدند. سوءاستفاده است

انديشه فمينيسم براي زوال فرهنگ بومي اين شائبه را در تمام كشورهاي اسالمي تقويت كرد كه 
انديشه فمينيستي همدست سياسي استعمار غربي و انديشه ليبراليسم است و بايد در مقابل آن 

بخشي جنبش سياستي سركوبگرانه اعمال كرد. همين موضوع عرصه را براي بسط اهداف رهايي
گيري آن را فلج كرد. به اين ترتيب جنبش زنان در برخي كشورهاي مينيسم اسالمي تنگ و شكلف

گيري و گسترش پيدا نكرد. سركوب شد و امكان شكل» گفتمان مقاومت اسالمي«اسالمي متأثر از 
» گفتمان استعماري«در گروهي ديگر از كشورهاي اسالمي انديشه فمينيسم اسالمي در معرض نفوذ 

مينيسم سكوالر قرار گرفت، مطالبات نسبتاً همگوني را براي آزادي و برابري جنسيتي دارند. از يا ف

 
1- Lila Ahmad  
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بخش و آزادي زنان، رفت اين جنبش در كشورهاي اسالمي در مسير رهاييجا كه انتظار ميآن
فرااستعماري و فراسياسي عمل كند، در عمل به دام گفتمان مقاومت اسالمي و استعماري افتاده 

گيري و تكوين فمينيسم اسالمي با ). در مقام تجربه، شكل30: 1391ت (حاضري و همكاران، اس
رو است، در پژوهش حاضر مهمترين عوامل تأثيرگذار در اين خصوص  هاي بيشتري روبهپيچيدگي

  مورد بررسي قرار گرفته است.
 

  روش تحقيق
وارسي مدعاي نظري از دو روش اين تحقيق از نوع تبييني و در مقام پاسخ به پرسش تحقيق و 

  استفاده شده است:
روش اول، تحليل ثانويه اسناد است و شامل گزارش سازمان ملل، مركز تحقيقات و اطالعات 

 2015در كشورهاي اسالمي واقع در قارة آسيا در سال  2و نتايج نظرسنجي مؤسسة پيو 1خانه آزادي
تر موقعيت به منظور محاسبه دقيق 2001از سال  3بين المللاست. سازمان توسعه   به دست آمده

، (ميزان انتظار به زنده ماندن 4ها را بر اساس توسعه جنسيتيزنان در كشورهاي مختلف جهان آن
ميزان ( 5) و توانمندسازي جنسيتيرشد و نسبت درآمد، ميزان سواد آموزي زنان نسبت به مردان

گيري تصميم، سازيتصميم سطحثيرگذاري آنان در تأ و پارلماني - دسترسي زنان به مناصب سياسي
) را به توسعه انساني اضافه كرد. همچنين مركز وري از قدرت و اختياراتعرصه بهره در اجراييو

، 7(فرايندهاي انتخاباتي 6تحقيقات و اطالعات خانه آزادي كشورهاي جهان را بر اساس حقوق سياسي
، حقوق 11(آزادي بيان 10مدني هاي آزادي) و 9لتو كاركرد دو 8مشاركت و تكثرگرايي سياسي

ها كند كه در اين مطالعه از آنبندي مي) رتبه13و قواعد حقوقي و شهروندي 12سازماني و نهادي

 
1-Freedom House’s Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties 

2 Pew Research Center  
3 UNDP 
4 -GDI  
5-GEM  
6-Political rights 
7-Electoral process  
8-Political pluralism and participation  
9-Function of government  
10-Civic liberties  
11-Freedom of expression and belief 
12-Associational and organizational rights  
13-Rule of law and citizenship  
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ها در اين كه داده شود. با توجه به اينبراي سنجش ظرفيت زنان در كشورهاي اسالمي استفاده مي
  باشند.اند، داراي اعتبار ميآوري شدهالمللي جمعهاي اطالعات بينبخش با استناد به پايگاه

روش دوم، تحليل نظرية علماي شيعه درخصوص حقوق زنان با رويكرد تأويل است تا ظرفيت 
   كارگيري فمينيسم اسالمي سنجيده شود. فقهي كشورهاي مختلف براي به

هاي تحقيق از نوع ثانويه است و جامعه آماري شامل كشورهاي اسالمي واقع در قارة آسيا  داده
  است. 

 
  . جمعيت آماري تحقيق1جدول شماره 

  بحرين، لبنان، سوريه، تركيه، قطر، اردن، يمن، امارات، عمان، عربستان، عراق، كويت و ايران غرب آسيا
 مالزي، اندونزي، برونئي شرق آسيا

 پاكستان، افغانستان، مالديو و بنگالدش جنوب آسيا
  ازبكستان، تاجيكستان، قزاقستان، قرقيزستان و آذربايجان آسياي ميانه

 
  هاي تحقيق:يافته

الف) بخش اول: بررسي ظرفيت زنان در هر يك از كشورهاي اسالمي واقع در قارة 
  آسيا 

خالصه نتايج حاصل از مطالعه شوراي گويي به پرسش تحقيق ابتدا با استناد به  براي پاسخ
توان نتيجه گرفت، در كشورهاي اسالمي واقع در منطقه مياجتماعي سازمان ملل متحد - اقتصادي

اي ميان وضعيت زنان و آزادي سياسي ساختاريافته وجود دارد. طبق آسيا شكاف ساختاري فزاينده
% در سال 2/8% به 4/3از  1990تعداد وزراي زن در سطح جهاني در سال اين سازمان  گزارش
كمترين  ي شرقي و خاورميانهآسيا هاي مسلمانكشورافزايش يافته است؛ درحالي كه در 2015

نيز كمتر شده است.  %5از اين مقدار  2015كه در سال طوريمشاركت سياسي زنان وجود دارد به
هاي شكل معناداري آزاديرغم افزايش ميزان توسعه انساني بهعربي نيز علي –يدر كشورهاي اسالم

ز تر اكوچك توسعه جنسيتي هرچهواضح است  كاهش داشته است. مدني و حقوق سياسي زنان
  آميز در اين كشورها بيشتر است. دليل وجود قواعد تبعيضبهشكاف جنسيتي  ،باشد 1توسعه انساني

دهند، اگرچه سه كشور قطر، عربستان و امارات متحده عربي . نشان مي2جدول ارقام مندرج در 
در غرب آسيا داراي توسعه انساني بااليي هستند، اما زمينة ساختاري بسيار ضعيفي در حوزه حقوق 

  هاي مدني دارند و اين موضوع مانع بزرگي براي دستيابي زنان به حقوق و برابري سياسي و آزادي
  

 
1 HDI    
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  . ظرفيت زنان در كشورهاي اسالميِ آسيايي2جدول شماره
 هاي آزادي
 1مدني

حقوق
 2سياسي

رتبة 
توانمندي 
 جنسيتي

توانمدسازي
 جنسيتي

رتبة توسعة
 جنسيتي

توسعه
 جنسيتي

نام كشور  منطقه

    قطر 97/0 32 44/0  88  6  5
  
  
  
  
  
  

غرب 
  آسيا
  
  
  

 

6  7  106 29/0 39 90/0 عربستان سعودي
 امارات متحد عربي 87/0 41 69/0  25  6  6
 بحرين 84/0 45 60/0  46  6  7
5  5  81 31/0 48 81/0 كويت
 عمان 76/0 52 45/0  87  6  5
3 5  - - 67 69/0 لبنان
6  6  103 33/0 69 65/0 ايران
4 3 101 37/0 72 62/0 تركيه
 اردن 58/0 80 -  -   6  5
 فلسطين 50/0 113 -  -   -   - 
 عراق 48/0 121 39/0  98  6  6
 سوريه 46/0 134 -  -   7  6
 يمن 43/0 160 13/0  109  6  5
شرق  برونئي 98/0 31 -  -   6  5

  آسيا 
 

 سنگاپور 99/0 11 72/0  20  5  4
4 4 68 54/0 62 76/0 مالزي
4 2 96 40/0 110 54/0 اندونزي
4  3  90 42/0 104 51/0 مالديو   

جنوب 
 آسيا

4  4  108 26/0 142 41/0 بنگالدش
5  4  99 38/0 147 45/0 پاكستان
 افغانستان 39/0 171 -  -   6  6
   قزاقستان 73/0 56 53/0  73  5  5

  
آسياي 
 ميانه

 آذربايجان 64/0 78 38/0  100  6  6
ازبكستان 58/0 114 -  -   7  7
قرقيزستان 49/0 120 57/0  56  5  5
 تاجيكستان 42/0 129 -  -   6  5

  )2015)؛ (مركز اطالعات خانة آزادي، 2015منبع: (گزارش سازمان ملل، 

 
 به معناي بدترين وضعيت است.  7به معناي بهترين وضعيت و  1در محاسبة اين شاخص نمره  - 1

 به معناي بدترين وضعيت است. 7به معناي بهترين وضعيت و  1ر محاسبة اين شاخص نمره د -  2
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جنسيتي در قالب انديشه فمينيسم اسالمي شده است. در ميان كشورهاي مسلمان واقع در 
  آسياي غربي تركيه بستر مساعدتري دارد.

نتايج نظرسنجي مؤسسه پيو درخصوص ميزان اعتقاد به برابري  3ارقام مندرج در جدول 
جهان است. در اين پژوهش نظر شهروندان در كشورهاي اسالمي جنسيتي در كشورهاي مختلف 

هاي فمينيسم عنوان ظرفيت جامعه براي پيوستن به جنبش حقوق زنان و انديشه است كه از آن به
اسالمي استفاده شده است. از ميان كشورهاي مورد بررسي هر چه اختالف زنان و مردان براي تحقق 

دست آمده هندة ظرفيت بيشتر جامعة مدني است. طبق نتايج بهبرابري جنسيتي كمتر باشد نشان د
كشور سنگاپور، مالزي، تركيه  و قزاقستان كمترين و عربستان سعودي بيشترين شكاف ميان زنان و 

دهد ظرفيت طرح مردان درخصوص تحقق برابري جنسيتي را باور دارند. اين شواهد نشان مي
گاپور، مالزي، تركيه و قزاقستان به ترتيب بيشتر از ساير انديشه فمينيسم اسالمي در كشورهاي سن

  كشورها است و در عربستان، اردن، قطر و پاكستان كمتر وجود دارد. 
  ب) بخش دوم: اختالف ميان مكاتب فقهي مختلف دربارة فمينيسم اسالمي 

ي است. در كشورهاي اسالمي سخن پيرامون حقوق و جايگاه اجتماعي زنان وابسته به فقه اسالم
هاي بقره، مائده، احزاب، تحريم، طالق، نور و ممتحنه وجود دارد آيه در سوره 130در قرآن حدود 

شود. در جهان اسالم عالوه بر تفاوت ميان مكاتب فقهي مورد قبول كه به احكام زنان مربوط مي
جود دارد شيعيان و اهل تسنن اختالف نظرهايي در درون اين مكاتب در خصوص حقوق زنان نيز و

  ).Barlas ,2005: 421(ها مؤثر است كه در تعيين سرنوشت اجتماعي و سياسي آن
ها و گيري رويهاين شكاف فقهي از همان ابتداي فوت پيامبر در جامعه اسالمي منجر به شكل

هاي مختلف شد؛ اگر چه فقه اسالمي را شيعه و اهل سنت تقسيم كردند و اين دو از جهات جريان
هاي يكديگر تفاوت معناداري دارند، اما در خصوص حقوق زنان اختالف نظر ميان فرقه مختلف با

هاي شيعيان با اهل تسنن است. مختلف اهل تسنن در فروع دين بيش از اختالف نظرها ميان آموزه
ها را تا حدودي متفاوت هاي فكري خاص و متفاوت در مورد مسائل زنان وضعيت آناما همين آموزه

در اين بخش از پژوهش مهمترين دستورات فقهي مربوط به  ).Ahmed, 1991: 66(است ساخته 
سياسي زنان در عرصة عمومي و اختيارات زنان در عرصة خصوصي مورد بحث و - حقوق اجتماعي
  گيرند. بررسي قرار مي
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  . نتايج نظر سنجي مؤسسه پيو در خصوص برابري جنسيتي3جدول شماره 
  زن و مرد اعتقاد داريد؟ آيا به برابري حقوق

مردان زنان  شكاف جنسيتي نام كشور منطقه
   قطر 51%  71%  -20

  
  
  
  
  
  

  غرب آسيا
  
  
  

 

37-  69% 32% عربستان سعودي
 امارات متحد عربي 39%  58%  -19
 بحرين 64%  65%  -19
18-  52% 70% كويت
 عمان 56%  71%  -15
14% 83% 69% لبنان
 -   - - ايران
6- 85% 79% تركيه

 اردن 54%  82%  -28
 فلسطين -  -   - 
 عراق 53%  63%  -10
 سوريه -  -   - 
 يمن 52%  61%  -9
   برونئي -  -   - 

  شرق آسيا 
 

 سنگاپور 89%  92%  -3
6- 92% 86% مالزي
7- 90% 83% اندونزي
 -   - - مالديو   

  جنوب آسيا
  
 

8-  66% 58% بنگالدش
22-  87% 65% پاكستان
 افغانستان -  -   - 
   قزاقستان 91%  96%  -5

  
  آسياي ميانه

  
 

 آذربايجان 83%  94%  -9
ازبكستان -  -   - 
قرقيزستان -  -   - 
 تاجيكستان 81%  89%  -7

 )Pew Research Center, 2015(  منبع:
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صرف نظر از ديدگاه خوارج، مطابق آراي اكثريت فقها  اجتماعي زنان: -مشاركت سياسي
واگذار كردن مقامات سياسي و اجتماعي به زنان خالف شرع است. با اين وجود در قرآن و سنت 

» شهادت دادن زنان«مواردي وجود دارد كه صالحيت زنان در انجام امور اجتماعي تأييد شده است. 
سورة  282د كه در خصوص آن قران به صراحت در آية شوهاي اجتماعي محسوب مييكي از فعاليت

بقره اظهار نظر كرده است. برخي مفسران از اين آيه عدم صالحيت زنان در قضاوت را استنباط 
از مواردي است كه فقها عدم صالحيت » امامت زنان در نماز جماعت). «371: 1381(طوسي،  كردند

در اين ميان شيعيان فقه اماميه و زيديه و در ميان زنان براي حاكميت سياسي را استنباط كردند. 
). 245: 1، جلد2000شمارند (زيدان، اهل سنت فقه حنفي و شافعي امامت زن را براي زنان جايز مي

فقهاي حنبلي برآنند كه زنان براي اقامة نماز هم بهتر است به مسجد نيايند و در منزل نماز جماعت 
رخي فقها با استناد بر اهميت بيعت زنان در زمان پيامبر بر لزوم ). ب256: 2000بخوانند (زيدان، 

كنند، اما از آنجا كه در زمان هيچ يك از خلفاي اجتماعي زنان اشاره مي - اهميت مشاركت سياسي
راشدين بجز امام علي (ع) با زنان بيعت صورت نگرفت، نزد اهل تسنن حضور زنان در صحنة سياسي 

هاي سياسي كه با تصدي تمامي پستي در اين خصوص پيشگام است بطورياولويت ندارد. فقه حنبل
هايي فقه شافعي نيز محدوديت ).Mir-Hosseini, 2006: 640(و اجتماعي زنان مخالف است 

كند، اما فقه حنفي براي تصدي برخي مشاغل سياسي نظير حاكميت و قضاوت براي زنان تعيين مي
كه براي زنان قائل به شهادت ر مكاتب اهل سنت دارد بطوريدر اين خصوص تفاوت بسياري با ساي
  ). 53- 52: 1376الدين، دادن، قضاوت و اجتهاد است (شمس

، اما موضوع 1الزام به پوشش براي زنان مسلمان در همة مكاتب فقهي وجود دارد اگرچهحجاب: 
  معناي جدايي و ويژه نزد وهابيون حجاب بهبر سر حدود آن است. در فقه مالكي و حنبلي به

نشيني مجوز مترادف دانستن حجاب با پرده .)Mernissi, 1993: 79( گذاري در مكان استفاصله
، مدارس، قبرستان، اماكن متبركه، 2محدوديت براي حضور زنان در برخي اجتماعات از جمله مساجد

ورهاي اسالمي دارالخالفه، محكمه را در برخي كشورهاي اسالمي فراهم آورد. اما در برخي كش
شناسي اخالقي درنظر گرفته شد، در اين كشورها حجاب حجاب داراي كاركرد اجتماعي و نشانه

  دنبال داشت. سياسي زنان به - هاي كمتري براي مشاركت اجتماعيمحدويت

 
 60و  31، 30سورة احزاب خطاب به زنان پيامبر در مورد حجاب توصيه شده است اما در آيات  0 33و  32آيات در  - 1

سورة نور حجاب، داللت عام دارد. با توجه به اينكه سورة نور بعد از سورة احزاب نازل شده است اختالف نظري بر سر 
سورة احزاب وجود دارد كه زنان مسن (يائسه) را به  60آية  نوع حجاب براي زنان مسلمان وجود ندارد. مورد استثناء در

 كند.شرط عدم تبرج معاف از حجاب مي

 در زمان عمر برخالف سنت پيامبر از حضور زنان در مسجد حتي براي اقامة نماز جلوگيري شد. 2
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در فقه اسالمي ختنه مردان الزامي است، اما اين رسم ديني در فقه شافعي و مالكي ختنه زنان: 
كنند. نزد شناسي مهم دانسته و توصيه ميلحاظ نشانهشود و آن را بهان نيز توصيه ميدر مورد زن

  ). Karam, 1998: 54(شيعيان امامي و حنفيون مختون كردن زنان جايز نيست
هاي حقوق خصوصي و اجتماعي زنان در اين يكي از مهمترين جلوهازدواج و تشكيل خانواده: 

هاي مختلف اسالم در باب تعدد زوجه، ازدواج موقت و شروط فرقهشود كه بين حوزه متجلي مي
ضمن عقد تفاوت معناداري وجود دارد. اگر چه تعدد زوجات در اغلب كشورهاي اسالمي مشروع 

زن شرعي و  18است، اما تفاسير متعددي از آن وجود دارد مثالً در مكتب زيديه تعدد زوجات تا 
ري) تعدد زوجات چهار همسر است و شرط آن عدالت هم در . نزد مكتب اماميه (جعف1مجاز است

  ). 97: 6، ج1408نفقه و هم در مودت (محبت) است (طبرسي، 
در مورد ازدواج موقت، اهل تسنن و شيعيان غيرامامي بر آنند كه پيامبر در روز فتح خيبر اين 

  داندد.اما شيعيان امامي آن را مجاز مي 2نوع ازدواج را باطل كرده است
نظر فقها در مورد شروط ضمن عقد نيز متفاوت است. در فقه شافعي، مالكي، حنبلي و زيديه 

). در فقه امامي بر حسب نوع شرط 133: 6: جلد 1365شروط ضمن عقد كامالً باطل است (زيدان، 
شود مثالً اگر زن شرط كند مرد، همسر ديگري نگيرد شرط در باب صحت عقد تصميم اتخاذ مي

د صحيح است اما اگر شرط كند بدون رضايتش او را از شهرش بيرون نبرد، شرط بايد باطل و عق
). در فقه حنفي شروط زن براي عقد هر چه كه باشد قابل قبول 482: 1344انجام شود (طوسي، 

كار بستن است و تنها مكتبي است كه در آن بر صالحيت زن براي عقد بدون اذن ولي تأكيد دارد. به
كرد مثالً در هاي متفاوتي را ايجاد ميدر مناطق مختلف براي زنان مسلمان وضعيت شرايع مختلف

كه در مدينه فقه حنبلي كوفه متأثر از فقه حنفي زنان مجوز عقد بدون اذن ولي داشتند، درحالي
  ).Ahmed, 1991:89(داد چنين مجوزي را نمي

راتي كه مكاتب فقهي براي حقوق برخي محققان در امور زنان معتقدند در خصوص حدود و اختيا
ترين احكام اند، فقه حنفي به ويژه در شكل اوليه آزادانهاجتماعي و خصوصي زنان درنظر گرفته

النساء را دارد. در شرايطي كه مكتب شافعي، حنبلي و مالكي به دليل اعتقاد به ديدگاه همزماني و 
شود كاتب فقهي در امور زنان قلمداد ميكارترين معدم مطابعت با شرايط و مقتضيات روز محافظه

)Roest Crollius, 1978: 280.(  

 
 عطف  است. "واو"و رباع  ميان مثني، ثالث "واو"سوره نساء اين است كه  3استنباط قاسميه از فرقه زيديه از آية  1

سورة مؤمنون  6و  5سورة معارج و آيات  31و  30، 29استدالل گروهي از فقها كه متعه را جايز نمي دانند آيات  2
 كه فقهاي شيعه با استناد به احاديثي از امام محمد باقر(ع) و جعفر صادق (ع) بر حليت متعه رأي دادند است، در حالي

 ).582: 1382گيوي، (صادقي
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  . توزيع كشورهاي اسالمي آسيايي بر اساس تبعيت از مكاتب فقهي4جدول شمارة
  كشورهاي تحت امر مكتب فقهي

  
  

اهل 
  تسنن

%)، 84)، افغانستان(2/81%)، تركيه(5/34سوريه، اردن، لبنان، بنگالدش، عراق( حنفي
  %)، ازبكستان، تاجيكستان، قزاقستان، قرقيزستان.77پاكستان(

 %).50كويت، قطر، امارات متحدة عربي( مالكي
  %)70%)، برونئي(20%)، اندونزي، مالزي، امارات متحدة عربي(60مصر، يمن( شافعي
 %).30عربستان، امارات متحدة عربي( حنبلي

  
  شيعيان

 %).40يمن(حدود زيديه
اسماعي

  ليه
 %)10%)، عمان(20پاكستان(

  %)، ، آذربايجان، بحرين5/62%)، عراق(94ايران( اماميه
 %)70عمان(حدود اباضيه  خوارج

  )http://www.wikifeqh.irمنبع: ( 
  

  بخش سوم: گزارشي از وضعيت كنوني فمينيسم اسالمي در دو كشور اسالمي  
 -1عبارتند از: » فمينيسم اسالمي«كنندة با توجه به چارچوب نظري پژوهش، دو منبع تحريف

آل آن را براساس شواهد ارائه شده  (مراجعه شود به بخش اول و كه نمونة ايده» بنيادگرايي اسالمي«
گفتمان استعماريِ فمينيسم « - 2توان در عربستان سعودي يافت؛ هاي تحقيق) ميدوم يافته

  كشور تركيه وجود دارد.آل آن طبق شواهد ارائه شده در كه نمونة ايده» سكوالر
سرشت مذهبي دولت عربستان سعودي، حقوق زنان را در چارچوب مباني  عربستان سعودي:

سعود كه مسؤل رسيدگي به همه امور كشوري است در امور  شناسند. خاندان آلرسميت ميفقهي به
به زنان ل مسائها نيستند. در خصوص  مربوط به قواعد ديني قادر به مخالفت با تصميمات مفتي

كه در سال ها تعيين كننده است. بطوري بيش از ديگر مسائل تصميمات مفتي نيزدر طول تاريخ
موضوعاتي نظير كنترل مواليد، سقط جنين، حق تردد، اشتغال و آموزش در محيط مختلط  1999

  ). Moghissi, 1999:87زنان توسط همين شورا رد شد(
هاي نوگراي ديني در  گيري جريان ياسي موجب شكلس ـ  هاي اخير تحوالت اجتماعي در سال

هاي ديني كه از موضع  گيري جريان نوسلفيون متشكل از شخصيت شكل .عربستان شده است
هاي ديني غيروهابي كه در حجاز،  كنند. گروه سعود را ارزيابي مي هاي خاندان آل انتقادي سياست

هاي  شوند. اين گروه هاي سياسي تأثيرگذار قلمداد مي مكه، مدينه و جده پيروان زيادي دارند و گروه
المسلمين هستند. شيعيان اسماعيلي هم كه اغلب  وابسته به سازمان اخوانشافعي مكتب اغلب 
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هاي منتقد قدرت فعلي محسوب  روند از ديگر گروه شمار مي ساكنان تهامه الجنوبية، عسير، الباحه به
-دهند. به بخش فمينيسم اسالمي رژيم را تحت فشار قرار ميشوند و براي تحقق اهداف رهايي مي

سال  15درصد از زنان باالي  4/16فقط  1970دهند كه در سال  هد آماري نشان ميعنوان مثال شوا
درصد  4/89اين ميزان به  2012درصد و در سال  3/73به  2005كه در سال  باسواد بودند حال آن

). تالش فعاالن حقوق زنان در عربستان و Report Right nHuma, 2012رسيده است (
  تقويت وضعيت آموزش دختران در اين خصوص غيرقابل انكار است.  المللي براي هاي بين سازمان

) سياست آموزشي عربستان سعودي هدف از آموزش دختران، انتقال احكام 153طبق ماده (
: 1383گودوين، (دار، همسرانِ نمونه و مادرانِ دلسوز است  واقعي اسالمي براي پرورش زنانِ خانه

كنواسيون رفع «آموزشِ زنان منوط به رضايت ولي بود، اما حق  2000در اين كشور تا سال  .)43
). Report CEDAW,2012نامه اعالم كرد ( توافق 29اين قانون را نقض مادة » تبعيض عليه زنان
اعطاي بورسيه مطالعاتي خارج از كشور به زنان متأهل با اجازه همسر  2002اگرچه از سال 

هاي عمومي را ندارند؛ مثالً مطالعة كتاب حضور در مكانپذير شد، اما هنوز زنان سعودي حق  امكان
  ). Zoepf,2010:35 در محيط كتابخانه، خواندن نماز در مساجد دانشگاه (

طبق نظر محققين، مهمترين عامل محدود كننده در ارتباط با تحقق فمينيسم اسالمي در اين 
ي اسالمي نيز چنين قانوني است. اگرچه در ديگر كشورها» 1حق قيوميت مردان بر زنان«كشور 

تري وجود دارد، اما در عربستان موضوع سرپرستي مردان بر زنان وجه فقهي و حقوقي محدودكننده
سياسي زنان به - در عربستان سعودي مشاركت اجتماعي» هاشوراي مفتي«دارد. بنا به تفسير 
زنان برابر قانون برخورد  باشد از اين رو با هر نوع درخواست مشاركت اجتماعيمصلحت جامعه ننمي

عنوان مثال در عربستان پزشكان حق ندارند هيچ زن و كودكي ). بهSeedat, 2013: 105شود (مي
نام فرزند در مدرسه،  را بدون اجازه سرپرست تحت درمان قرار دهد، زنان حق افتتاح حساب، ثبت

اشتغال در مشاغلي نظير قضاوت، زنان از  دريافت كارنامه تحصيلي و سفر با كودك خود را ندارند. 
فرماني را به اجرا گذاشت كه  2012در سال  فروشندگي و وكالت قانوناً محرومند. پادشاه عربستان

شد؛  جايگزين مردان با مديريت زنان  زير زنانه و لوازم آرايشي  فروشگاه لباس 7000مطابق آن
 را اري زنانكدرصد از ميزان بي 27تواند  مي )(وزير كار عربستان2اي كه به گفته عادل فقيه برنامه

-هاي اسالمهاي بسيار توسط فمينيستپس از تالش ).Al-munajjed, 2008: 90( كاهش دهد

دولت عربستان حق داشتن تلفن همراه، كارت شناسايي مستقل و انتقال  2009گرا در سال 

 
مردها حاميان و مراقبين زنان هستند زيرا خداوند به « گويد: قران است كه مي 34آيه  4اين قانون مبتني بر سوره  1

 .)Zoepf,2011:32(» برخي افراد نسبت به برخي ديگر توانايي بيشتري عطا كرده است
2-Adel Faghih  



  تأملي نظري در باب موانع توسعة فمينيسم اسالمي
 

١٩ 
 

به زنان داده  2011نامه نيز در سال  گواهيهاي زنان را در دفاتر رسمي صادر كرد. مجوز ارائه  دارايي
 مشروط به حضور يكي از محارم مرد، رانندگي زنان در معابر عمومي آزاد شد ( 2012شد و از سال 

Al-Shiri, 2010: 43 .(  
اگرچه كشور تركيه از جمله معدود كشورهاي اسالمي است كه در طول تاريخ هرگز  تركيه:

گرا و سكوالر در اين كشور سابقه طوالني و  اع ميان فمينيسم اسالممستعمره واقع نشده است، اما نز
عثماني  ةگراي تركيه در دور جامعه اسالم«نويسد:  در اين باره مي 1كاندياتوياي دارد. پيچيده

خواه درصدد پيوند ميان  نيازمند منابعي براي مشروعيت بود؛ لذا گروهي از تركان جديد و تحول
است كه پيشنهاد  2نماينده اين ديدگاه ضياء گاللپ .هاي غربي برآمدند شهاي تركيه با ارز سنت

هايي نظير برابري زن و مرد،  ها و سنت اخالق خانوادگي براساس فرهنگ تركيه باستان شامل ارزش
او همچنين به اسالم و سازگار  را مطرح كرد. 3»دموكراسي والدين«همسري و  وجود خانواده تك

   .) (Kandiyoti, 1988:18 »اشتكي تاكيد دبا فرهنگ تر آنكردن 
بسياري از اصالحات دور  4بعد از تأسيس رسمي تركيه جديد توسط مصطفي كمال آتاتورك

گرايان خيلي زود كم  دست در ارتباط با زندگي زنان آغاز شد و فاصله زياد ميان تجددگرايان و اسالم
گرايي، سكوالريسم و فردگرايي  نظير عقل گرايان تجددخواه به ويژه روحياتي شد. نفوذ تفكر غرب

تنها نهادهاي مركزي  آتاتورك نه طلبان در دوره امپراطوري عثماني شد. جايگزين باورهاي اصالح
 ،از بين برد و همه فضاهاي زندگي را سكوالريزه كرد 5اسالم عثماني را از طريق حذف بنيان خالفت
اين  .(Acar, 1999: 54) گرايي تركيه وسعت بخشيد بلكه هويت ملي تركيه را در مقايسه با اسالم

سال در تركيه برابري  هشتادبيش از » زنان كماليسم« گروه از فعاالن حقوق زنان تحت عنوان
ف جنسيتي را مبتني بر ايدئولوژي سكوالريستي و بدون مراجعه به شريعت اجرا كردند. مهمترين هد

ها از سكوالريزه كردن مسائل زنان، عضويت تركيه در اتحاديه اروپا و منع حجاب اسالمي در آن
تركيه  1986در سال در راستاي تحقق اين هدف  .)Gurpinar, 2006:68(است   محافل رسمي

پيوست و بسياري از قواعد حاكم بر فمينيسم سكوالر در » كمپين رفع هر نوع تبعيض عليه زنان«به 
  ن كشور حاكم شد.اي

ه ي در ايران، باال گرفتمتحت تأثير انقالب اسال گراي ترك هاي اخير جنبش زنان اسالمدر دهه
اگرچه اين  باشند.مي هاتو عملكرد كماليس ها چپدر ميان گرايي  خالء معنويتها مدعي است. آن

 
1-Kandiyoti 
2-Ziya Gokalp 
3-Parental democracy 
4-Mustafa Kemal Ataturk 
5-Caliphate 
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 ).Sactaber,2009:32(آغاز شد، اما در حال حاضر رو به افزايش است  1990منازعات از سال
و حاكم شدن » 1حجاب«ي در تركيه مسئله اسالمموضوع مورد توجه طرفداران فمينيسم  ترين مهم

خواهانه از سوي زنان،  ي آزاديها جنبشاصول اسالمي در قوانين مربوط به زنان است. اعتراضات و 
ين رو فمينيسم اسالمي طي ده نامد. از ازدگي ميقوانين سكوالر را مورد نقد قرار داده و آن را غرب
بر اساس شريعت است. اين » فمينيسم اسالمي«سال گذشته در تركيه خواهان تحقق اهداف 

 دهد كه قانون اساسي اين كشور مبتني بر اصول الئيسيته نوشته شده استدرحالي رخ مي
)1989:187,Moadel.(   

 گرا اسالمتدريج زنان  يه بهدر ترك» عدالت و توسعه«با روي كار آمدن حزب  2002از سال 
هاي سكوالر رو به افول هاي قانوني از فمينيستاي دريافت كردند و عمالً حمايتامتيازات ويژه

، »زنان دانشگاهي ترك«هايي نظير:  گرايان با تأسيس انجمن). اسالمllerHa,  2003:93گذاشت (
قانون سقط جنين و كشف اجباري ، اعتراضاتي عليه »جامعة مادران«، »جامعة حامي حقوق زنان«

). 29: 1377حجاب در محافل دولتي مطرح كردند و موفق به گرفتن امتيازاتي شدند (سياوشيان،
تقاضاي پيوستن به  2اين نوع مجوزها در كنار برخي ديگر از رخدادهاي اخير سياسي در اين كشور

اتحادية اروپا را امروز به رويايي دور دست مبدل كرده است، اما نزاع ميان اين دو جريان همچنان بر 
هاي اخير جريان فمينيسم در تركيه وارد موج دوم خود شده است. قوت خود باقي است. در سال

تر ساخته ت قدرت را پيچيدهكُرد شكل گرفته است، معادال  هايي كه از سوي زنانِ اقليت مقاومت
هاي فمينيستي به يكي از  موضوع زنان كُرد در قالب سازمان 2001است. بنابراين از سال 

ها در مجامع و محافل علمي تركيه مبدل شده است (محمدي،  زاترين مسائل فمينيست چالش
د و در مناطق دهن درصد جمعيت تركيه را تشكيل مي 20). اين گروه كه تقريباْ معادل158: 1395

سكونت دارند محل مناقشه جريانات فمينيسم اسالمي و فمينيسم  3جنوبي تركيه به ويژه دياربكر
  ). Stuart,2001:43سكوالر براي بسيج منابع و يارگيري هستند (

  
  گيريبحث و نتيجه

 
گرا و سكوالر زماني باال گرفت كه دانشجويان محجبه از ورود به دانشگاه و هاي اسالممنازعات ميان فمينيست 1

 هاي كاري منع شدند. محيط

و اقدامات دولت مبتني بر حبس و اخراج هزاران نيروي شاغل در  2016موضوع كودتاي نافرجام در اواسط سال  2
 اي مختلف دولت.هبخش

3- Diyarbakır  



  تأملي نظري در باب موانع توسعة فمينيسم اسالمي
 

٢١ 
 

سياسي زنان در كشورهاي - در اين مطالعه تالش شده با مروري تحليلي بر وضعيت اجتماعي
كدام يك از كشورهاي مي، به بررسي مسئله تحقيق پرداخته شود. در پاسخ به اين پرسش كه اسال

-اسالمي ظرفيت بيشتري براي طرح مسائل زنان در قالب انديشة فمينيسم اسالمي را دارند، يافته

هاي مدني و حقوق دهد كه هر چه شكاف ميان آزاديها نشان ميهاي حاصل از بخش اول يافته
زنان در ساخت سياسي جامعه با توسعه و توانمندسازي زنان در ساختار اجتماعي(مراجعه  شهروندي

) و باور به برابري جنسيتي در ساختار فرهنگي (مراجعه شود به جدول 2شود به جدول شمارة 
كند. ) كمتر باشد، امكان طرح مباني نظري فمينيسم اسالمي موضوعيت بيشتري پيدا مي3شمارة 

حقيق نشان داد در آسياي شرقي بهترين وضعيت را براي طرح مسائل زنان در قالب نتايج اين ت
ترتيب از بهترين انديشة فمينيسم اسالمي دارد. كشورهايي نظير سنگاپور، مالزي و اندونزي به

) 1383شرايط برخوردارند و پس از آن مالديو و قرقيزستان قرار دارند. اين نتايج در تحقيق باستاني (
  ) تأييد شد.1393دي و همكارانش(و محم

در پاسخ به اين پرسش كه چرا فمينيسم اسالمي در كشورهاي مسلمان گفتمان منسجم و 
ها داللت بر تأثير مباني پايداري براي رهايي بخشي زنان فراهم نكرده است، بخش دوم و سوم يافته

مينيسم در اين كشورها ) و وضعيت كنوني جريان ف4فقهي مختلف (مراجعه شود به جدول شمارة 
سياسي زنان به فقه در كشورهاي اسالمي، به -دارد. با توجه به وابستگي نسبتاً زياد وضعيت اجتماعي

ميزان رواداري ادلة فقهي و تأييد نخبگان سياسي امكان استفاده از اصول فمينيسم اسالمي براي 
) سازگار است. 1376الدين () و شمس2011الخادر( بخشي زنان وجود دارد. اين يافته با نتايجرهايي

دهد در طول تاريخ اسالم، برحسب ميزان هژمونيك شدن نوع و نحوة واقعيت تجربي نشان مي
تفسير نخبگان سياسي از ادلة فقهي وضعيت زنان در كشورهاي اسالمي متفاوت شده است. با توجه 

رواداري و فقه حنبلي  به گسترة كشورهاي اسالمي تحت نفوذ اهل سنت، فقه حنفي بيشترين
تابد. از اين رو، به بررسي وضعيت زنان براساس كمترين رواداري در برابري حقوق زنان را برمي

  منطق نظري تحقيق به دو كشور تركيه و عربستان پرداخته شد. 
كارگيري اصول فمينيسم  هاي موجود در بهتوان نتيجه گرفت چالشهاي اين تحقيق مياز يافته

دهد، از يك سو بنيادگرايي اسالمي است كه تمايلي به گونه نظرية تحقيق شرح ميآناسالمي 
هاي فقهي و انعطاف در برابر وضعيت جديد زنان در شرايط كنوني ندارد و از سوي بازنگري در آموزه

ديگر استعمار گفتمان فمينيسم سكوالر است. در نمونة عربستان، دولت به زن به مثابه يك سوژة 
تر تفسير كند و فقه ارتجاعي مانع از تحقق هرمنوتيك فمينيستي يا به عبارت روشني نگاه ميسياس

- خواه و تحصيلشود. انديشه فمينيسم اسالمي در ميان زنان ترقيزنانه از آيات و روايات مذهبي مي

د به هيچ دهها از زن مسلمان ارائه ميكرده فاقد اعتبار و اهميت شده است. زيرا خوانشي كه مفتي
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تفاوت از زنان بخش و جذاب نيست. در اين كشور فقه مردساالر و ساختار سياسي، بيعنوان رهايي
كنند و با اين تعبير كه زنان نبايد سوژه به عنوان ابزاري سياسي و با نيات سوء استفاده ابزاري مي

كنند. در مورد كشور ريزي ميبازي غرب قرار گيرند عمالً جنبشي به سمت فمينيسم سكوالر پايه
دار سنت آتاتوركيسم، قانون اساسيِ الئيك و متقاضاي عضويت در اتحاديه ها ميراثتركيه كه سال

گرا مقاومتي جدي در ميان فعاالن حقوق زنان ايجاد كرده اروپا است، روي كار آمدن دولت اسالم
ت سياسي، حضور شاغلين در ها نتوانستند مشاركاست، زيرا مدافعان فمينيسم اسالمي طي اين سال

اي دموكراتيك با زنان كُرد پيش بگيرند، چنين محدوديتي از بدنه دولت، آموزش زنان و اتخاذ رويه
هاي وابسته به فمينيسم سكوالر را فراهم كاهد و امكان تفوق گرايشجذابيت فمينيسم اسالمي مي

 كند.مي
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