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دیباچه نویسنده

را در  فارسی آن  انتشار کتابی که ترجمه  از  از یک دهه  بیش 
دست دارید می گذرد. کتاب نخست توسط »انتشارات زد« در 
لندن و سال بعد توسط »انتشارات آکسفورد« در پاکستان چاپ 
شد. متأسفم که انتشار ترجمه فارسی آن که در سال 2006 در 
تاخیر  به  تاکنون  گوناگون  دالیل  به  بود  رسیده  انجام  به  ایران 

افتاد. 
 فكر نوشتن کتابی درباره فمینیسم و بنیادگرایی اسالمی حاصل 
به  مربوط  مباحث  تدریجی  بود که دگرگونی  دغدغه خاطری 
وضعیت زندگی زنان در جوامع اسالمی در محافل دانشگاهی و 
روشنفكری در من ایجاد کرد. یعنی بتدریج  دیدم که همدردی 
مهرآمیز و همبستگی با زنان گرفتار در یوغ قوانین بنیادگرایانه به 
گزافه گویی درباره دستاوردهای زنان در جوامع اسالمی٬ تبدیل 
و  امنیت  و  آنان  زن باورانه  آگاهی  به  محدود شد  و سخن  شد 
اسالمی. تالش  قوانین  امن  آمیزشان در فضای  استقالل رشک 
راویان، دفاع از حیثیت اسالم بود در برابر تبلیغات منفی غرب 
درباره تبعیض های حقوقی و اجتماعی زنان در اسالم.اما نتیجه 
به  اسالم  تمایز  ساختن  مخدوش  اغراق آمیز،  روایت های  این 
عنوان یک دین یا یک باور فرهنگی و اسالم به عنوان یک نظام 

حكومتی مبتنی بر بنیادگرایی اسالمی بود.
از  دهل  آوای  شنیدن  از  که  دانشگاهی  پژوهشگران  از  برخی   
اسالمی٬  روشنفكران  از  حمایت  در  بودند  آمده  وجد  به  دور 
حقوق  از  حمایت  و  برخاستند  اسالم  از  تمام  و  تام  دفاع  به 
اقلیت های مسلمان در غرب علیه راسیسم را به دفاع از اسالم یا 
در مواردی کمرنگ ساختن قوانین ستم بار اختراعی بنیادگرایی 
تبلیغات  زرادخانه  نهایت   در  و  کردند  تبدیل  آنان  توجیه  یا 
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کردند.  تقویت  را  اسالمی  بنیادگرایان  فرهنگی  و  سیاسی 
حقوق  به  احترام  و  شناختن  رسمیت  به  ضرورت  بدین ترتیب 
سیاسی  و  فكری  به سازش  تبدیل  در غرب  مسلمان  اقلیت های 
کشورهای  در  که  شد  بنیادگرایانی  ظالمانه  اقدامات  مقابل  در 
یا  و  مستقیم  بطور  را  حكومتی  قدرت  مسلمان  اکثریت  دارای 
غیر مستقیم در   دست دارند. به عبارت دیگر به نام ضدیت با 
امپریالیسم چشم  برپیآمدهای قوانین بنیادگرایانه برای مردم این 
کشورها بسته شد. این آشفتگی های نظری و یا سازشكاری  را 
می توان پشت کردن به زنان )و مردان( منطقه دانست که برای 
سیستمی دموکراتیک تر و انسانی تر٬ یعنی حقوقی که در غرب 

امری مسلم است مبارزه می کنند.
به  منحصر  برخوردها  این  که  است  این  تاسف آورتر 
ژورنالیست های حرفه ای نبود که گزارش های شان اغلب ترکیبی 
غیر  رژیم های  مقامات  با  مالقات  سطحی،  مشاهدات  از  است 
مردمی و گفت وگوهای شان با رانندگان تاکسی که آنها را در 
آنچه  می گردانند.  خاورمیانه  شهرهای  دیگر  یا  و  قاهره  تهران، 
مرا بیشتر نگران می کرد )و می دانم که در این زمینه تنها نبوده ام 
ازجمله  سكوالر  پژوهشگران  دلفریب  استدالل های  نیستم(  و 

بعضی فمینیست های سرشناس در این مورد بود. 
 این کتاب تالشی بود در جهت روشن کردن مفاهیم و تئوری های 
گمراه کننده بعضی از پژوهش ها  و  نظریات آکادمیک. شاید 
و  پسامدرن  روایت های  سیاسی  نتایج  ناخواسته  کتاب  این  در 
من  که  پژوهشگرانی  اما  باشم،  کرده  بزرگ  را  پسااستعماری 
نظریات آنان را به چالش کشیده ام، دست کم می توانند به این 
با  واقعی  ارتباطی  آنها  آکادمیک  کارهای  که  دارند  دلخوش 
الهامبخش بحث و  دنیای “خارج” داشته و در قلمروی سیاسی 
گفت وگو شده است. آیا این همان چیزی نیست که ما به عنوان 

پژوهشگر خواهان آن هستیم ؟
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 حال نكته این است آیا مباحث این کتاب پس از حدود یک 
این  است؟  اعتبار  دارای  هنوز  می گذرد  آن  نوشتن  از  که  دهه 
که  است  می شود که چندسالی  مطرح  رو  آن  از  شاید  پرسش 
تقریباً تمام پژوهشگران فمینیست ایرانی که من روایت های آنان 
را در این کتاب مورد بررسی و انتقاد قرار داده ام در باره زنانی 
که در عرصه اندیشه٬ نگارش و یا مدیریت دولتی مورد ستایش 
آنان بودند سكوت کرده اند. تا آنجا که من می دانم تنها یكی 
امضا  میلیون  یک  جنبش  تحلیل  یا  در حمایت  آنان  از  نفر  دو 
انتخابات ریاست  و جنبش اعتراضی و حقوقی زنان در جریان 
جمهوری در سال 200٩ و پس از آن دست به قلم برده اند، اما در 
آن سال ها استفاده  زیرکانه بنیادگرایان اسالمی از بعضی مفاهیم 
و خواست های فمینیستی ٬ و وارد کردن زنان و دختران خود و 
زنان معتمد دیگر به صحنه فعالیت های سیاسی و اجتماعی همراه 
با سرکوب صدای زنان و مفاهیم سكوالر٬ آنان را به این نتیجه 
توهم آمیز رسانده بود که تنها صدای موجود یا موثر حق طلبانه 

زنان در ایران "فمینیسم اسالمی" است. 
برای عده قلیلی این کار نوعی فرصت  طلبی حرفه ای یا »همرنگی 
با محیط تاریخی« بود و برای بعضی یک استحاله فكری واقعی. 
به آنجا رسید که ظهور  به فمینیسم اسالمی  تمایل پرشور آنان 
ایران را نه عكس العمل و نشان خشم  فمینیسم اسالمی مثال در 
زنان در مقابله با سیاست های زن ستیزانه جمهوری اسالمی بلكه 
برعكس ثمره مثبت قدرت گیری اسالم گرایان و تنها استراتژی 
کردند.  قلمداد  زنان  جنبش  برای  فرهنگی  کارآمد  و  معقول 
معدودی حتی دل به نتایج حضور اجتماعی و تشریفاتی دختران 
مذهبی  غیر  گفتمان  تبعاً  و  کردند  خوش  آیت اهلل ها  زنان  و 
برای پیشبرد امر برابری جنسیتی را به عنوان گفتمانی متعلق به 
»نخبگان«، به طور ضمنی مردود شمردند. این اختالف نطرات 
کشور  از  خارج  در  مجادله  و  بحث  موضوع  مدتی  برای  که 
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بود فروکش کرده است .  دلیل آن میتواند اوج دوباره قدرت 
تضعیف  و  حضور  کاهش  و  والیتی  نظام  محافظه کارتر  جناح 
صدای زنانی باشدکه قهرمانان جدید جنبش آزادی زنان قلمداد 
می دهد  نشان  دیگر  سوی  زنان از  مقاومت  ادامه   . بودند  شده 
جاذبه مفاهیم سكوالر در ایران از میان نرفته است. این واقعیت 
و   200٩ سال  در  ایران  جمهوری  ریاست  انتخابات  درجریان 
مرکزی  نقش  آن  در  زنان  که  آن  از  پس  ملیونی  اعتراضات 
داشتند و به اعتراض به والیت فقیه انجامید بخوبی برای هر کس 
که مایل به دیدن واقعیات بود روشن شد. اما توهمات پوپولیستی 
و  بنیادگرایان  مقابله  به  کردن  دلخوش  گرایان٬  اسالم  درباره 
عنوان  به  منطقه  در  غربی  نیروهای  با  اسالمی  تروریست های 
مبارزه ضد امپریالیستی هنوز خریداران بسیار دارد. واقعیت این 
بنیادگرای اسالمی به فعال ترین و سازمان  است که جنبش های 
یافته ترین و پرنفوذترین بخش اپوزیسیون در سراسر خاورمیانه 
و آسیا تبدیل شده اند. اکنون در دوران پس از باصطالح »بهار 
عربی « و قدرت گرفتن اسالم گرایان در مصر و تونس و  مبارزه 
لیبی و کشورهای  برای بدست گرفتن دولت درسوریه و  آنان 
نیست  کشوری   منطقه  تمام  در  که   داده  نشان  بخوبی  دیگر 
که صرف نظر از قدرت نظامی و قوت دستگاه های سرکوبش 
درگیر مبارزه ایدئولوژیک، سیاسی  و نظامی و بعضاً تروریستی 
با این نیروها نباشد. بگذریم که رژیم های غیر مردمی منطقه، با 
حمایت بی دریغ مالی و نظامی دولت های غربی با از میان بردن 
منطقه، خود عامل  ترقی خواهانه در  و  غیر مذهبی  جنبش های 

قدرت گرفتن  جنبش های اسالمی بوده اند.
با شبكه های  به یک جنبش فراملتی   اسالم سیاسی در حقیقت 
سبب  همین  به  است.  شده  تبدیل  نظامی   - سیاسی  گسترده 
در  مسلمانان  بسیاری  برای  ایرانی  آیت اهلل های  مثاًل  که  است 
مسلمان  مهاجران  از  گروه هایی  درمیان  بخصوص  و  خاورمیانه 
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اخالقی  و  مذهبی  سیاسی،  مرجع  شمالی  آمریكای  و  اروپا  در 
محسوب می شوند. از آن گذشته فعالیت این جنبش ها برخالف 
اسالمی  گروه های  است.  کرده  پیدا  متنوعی  ابعاد  گذشته 
و حزب  اسالمی  اخوان المسلمین٬ حماس٬ حزب اهلل٬ جماعت 
عدالت و توسعه استراتژی و تاکتیک های سیاسی خود را تغییر 
دادند و با حمایت مستقیم و دالرهای نفتی دولت های ارتجاعی 
یافتندکه  دست  پارلمانی  چشمگیر  پیروزی های  به  منطقه   
جنبش های اسالمی در اردن مصر و تونس و فلسطین از آن جمله 
است٬ این واقعیت  مبارزه دموکراتیک و سكوالر در منطقه را 

بسیار پیچیده تر از گذشته کرده است.
این  فعالیت های  تحلیل  و  شناخت  و  پیچیدگی  این  درك   
جنبش ها و نحوه عملكرد آنها و مكانیسم های اخالقی٬ عاطفی و 
روانی جمعی و فردی ای که برای جلب توده های وسیع محروم 
و یا طبقات متوسط شهری در خاورمیانه و نیز در میان مهاجران 
مسلمان در کشورهای غرب به کار می برند اولویتی اساسی برای 

روشنفكران و بخصوص فعاالن جنبش سكوالردارد. 
بهترین شیوه همراهی و پشتیبانی از مبارزات زنان اما نه مخدوش 
کردن تفاوت ها ازجمله تمایزهای اساسی میان دیدگاه های غیر 
مذهبی و اسالمی بلكه پذیرش و احترام به تفاوت ها و بهره بردن 
از تنوع نظرات و راه حل ها ی گوناگون است که عرصه زندگی 
اجتماعی و سیاسی را غنی تر و جالب تر می کند. برعكس٬ امتیاز 
غیر  ایده های  به  ندادن  بها  و  مذهبی  ایده های  برای  شدن  قائل 
می انجامد  متنوع  صداهای  و  ایده ها  کردن  خاموش  به  مذهبی 
مطلق گرایی  و  انحصارطلبی  علیه  مبارزه  در  آنها  وجود  که 

سرکوبگرانه اهمیت حیاتی دارد.
از  پشتیبانی  است که  نكته  این  به  دادن  توجه  نوشته  این  هدف 
تایید  و  تشویق  و  توسعه  حال  در  کشورهای  در  اصالح طلبی 
بین  پیچیده ای است.  بسیار ظریف و  راه حل های بومی فرآیند 
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وضع  در  تدریجی  استحاله  و   موجود  وضع  تغییر  برای  مبارزه 
دادن  تنزل  یا   ٬ درخواست ها  و  مطالبات  در  واقع بینی  موجود٬ 
کوچک  رفرم های  به  شدن  دلخوش  و  خواسته ها  و  انتطارات 
بیشترشوند  رفرم های  مطالبه  برای  پلی  به  رفرم ها  این  آنكه  بی 
شرط  پیش  آنها  به  توجه  که  دارد  وجود  لغزنده ای  مرزهای 
اصالح طلبی اصیل و واقعی است. یافتن بهترین و واقع بینانه ترین 
استراتژی مبارزه علیه نظام پدرساالری با مبارزه برای دمكراسی٬ 
آزادی های فردی٬ حق دگراندیشی و عدالت اجتماعی ارتباط 

ناگسستنی دارد. 
تالش چشمگیر زنان در سراسر خاورمیانه در جهت دموکراتیزه 
کردن نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع خود و زنان ایران به طور 
اخص، که من از نظر سیاسی، فكری و عاطفی  با آنان احساس 
نزدیكی و تعلق داشته ام٬ منبع بی انتهای امیدواری و الهام برای 
آنان سر  و هوش  مقاومت، خرد  مقابل  در  من  است.  بوده  من 
نیز سپاس بسیار دارم از دوستی که متن  تعظیم فرود می آورم. 
باید  نامش  به دالیل روشن  و  ترجمه کرد  فارسی  به  را  کتاب 
بیابم  را  تا من فرصت آن  بماند. چندسال طول کشید  محفوظ 
که ترجمه این اثر را بازبینی کنم و در صورت لزوم در جاهایی 
نكاتی را تغییر دهم یا برای خواننده فارسی زبان روشن تر کنم. 
 با این امید که این کتاب تالشی هرچند ناچیز در جهت مبارزه ای 
تلقی شود که برای استقرار دموکراسی سیاسی ، حقوق بشر و 

تحول فرهنگی- اجتماعی در ایران در جریان است. 

الزم است از کوشش صمیمانه آقای مهدی پوریان برای طراحی 
انتشارات  از آقای درخشان،  نیز  زیبای جلد و صفحه آرائی و 

پگاه تشكر کنم.
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مقدمه

جوامع اسالمی در چنگ دو جریان متناقض اجتماعی و سیاسی 
اسالمی  احكام  و  نمادها  استعاره ها،  هرچه  شده اند.  گرفتار 
در  مردم  از  بیشتری  تعداد  می کنند،  پیدا  بیشتری  سیاسی  بیان 
و  آزادیبخش  پروژه ای  عنوان  به  اسالم  به  خاورمیانه  سراسر 
می نگرند.  گرفته  جان  نو  از  شریعتی  و  مقدس  متون  با  منطبق 
راه  تنها  مسلمان  متشرعان  بند، حكومت  در  توده های  به چشم 
هرجا  حال  عین  در  می کند.  جلوه  آن ها  سرنوشت  تغییر  برای 
که اسالم گرایان قدرت را در دست گرفته اند، شمار کسانی که 
از وعده های تحقق نایافته آنان سرخورده و به گفتمان اسالمی 
پشت کرده اند در حال فزونی است. هرچه شكاف فقیر و غنی 
بیشتر، موقعیت طبقه متوسط متخصص و صاحبان فنون سست  تر 
مشروعیت  می شود  آشكارتر  مسلمان  مستبد  حاکمان  فساد  و 
و  بر قسط  مبتنی  بنای جامعه  می بازد. وعده   بیشتر رنگ  اسالم 

عدل به شوخی مضحكی بدل شده است.
 رژیم های بنیادگرا همه جا جز در مورد آنچه مربوط به محدودتر 
کردن حقوق زنان است همان وضعیت سابق را حفظ کرده اند و 
فقط بر سیاست های گذشته کاله شرعی گذاشته اند. زمامداران 
مسلمان، ناکام در بنای جامعه ای عادالنه٬ همان خط  مشی های 
سیاسی و اقتصادی را ، که در نیمه  دهه 1٩70 به ایجاد بحران و 
انگیزش جنبش های اسالم گرا انجامید دنبال می کنند. سرکوب 
هستند  جوانان  و  زنان  آن  آماج  که  اخالقی  جهاد  و  فرهنگی 
با  اسالم گرایان  اما  است،  برانگیخته  را  عمیقی  نارضایتی های 
سوءاستفاده از عواطف مردم و استفاده از ابزار رعب و وحشت 
همچنان قدرت را حفظ کرده اند و در سراسر خاورمیانه و شمال 
و  سوسیالیستی  برنامه های  برابر  در  را  بزرگ  چالشی  آفریقا 
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ناسیونالیستی لیبرالی و غیرمذهبی به وجود آورده اند.
زنان بیش از مردان از محافظه کاری اجتماعی که همه جا ویژگی 
مشخص جنبش های بنیادگراست، آسیب می بینند. به راستی زنان 
در همه جوامع اسالمی از افغانستان تا الجزایر و سودان، پاکستان 
و ایران در معرض خشونت های برنامه ریزی شده و در تیررس 
آتشبار نیروهای بنیادگرا و متجددان غیر مذهبی گرفتار شده اند.
تا   1٩7٩ سال های  در  که  افغانستان  مردم  روزمره   زندگی 
رقابت  درنتیجه  و  شده   خانمان سوزگرفتار  جنگی  در   1٩8٩
میلیون  و شوروی یک  آمریكا  نظامی   و  سیاسی  ماجراجویانه 
کشته٬ تعداد بیشتری زخمی و معلول و هشت میلیون آواره بر 
جا نهاد، هنوز اسفبار و غم انگیز است. زنان از آغاز درگیرهای 
گذرانده اند.1  سر  از  را  دهشتناکی  رنج های  تاکنون  افغانستان 
محبوس شدن در خانه٬ ممنوعیت از تحصیل٬ کار در بیرون و 
ترك منزل مگر با همراهی یكی از خویشاوندان مرد بخشی از 

تجربه های زندگی زنان بوده است.
مردم سودان نیز که مانند سایر مردم خاورمیانه و شمال آفریقا 
و  مالیم تر  اسالمی  با  این  از  بیش  سعودی(  عربستان  جز  )به 
انعطاف پذیرتر خو گرفته بودند از سیاست اسالمی کردن دولت 
و  غیر عرب  اقلیت های  و  زنان  برای  بخصوص  آن  عوارض  و 
غیر مسلمان در امان نمانده اند. »پاکسازی نژادی« دولت سودان 
آدم ربایی، تجاوز به عنف، اسارت و ایجاد قحطی و گرسنگی 

عمدی به رویه ای متعارف تبدیل شده است.2
1. مجاهدین افغاني زنان را مي ربودند و به آن ها تجاوز مي کردند، و »برادران« مسلمان شان که با نیروهاي 

شوروي مي جنگیدند، پستان هاي زنان را مي بریدند. در اردوگاه هاي پناهندگان در پاکستان و ایران، مسئوالن 
مذهبي و سیاسي که دست نشانده ي مقامات پاکستاني و ایراني بودند قوانین سفت و سخت »اسالمي« مانند 
دوري از اغیار و حجاب را بر زنان تحمیل کرده و زنان پناهنده را از رابطه با خویشاوندان مردي که براي 

آن ها غذا و امكانات آموزشي و پزشكي تهیه مي کردند محروم و آنان را به کارخانه ي بچه سازي در جهاد 
مردان مسلمان با کفار بدل کرده بودند )والي، 1٩٩5، 176ـ177(. 

نسل کشي  »نوبا« دستخوش  مردم  افریقایي  بشر  و گروه هاي حقوق  اجتماعي  مددکاران  اساس گزارش  بر   .2
اصطالح  به  در  کودکان  و  زنان  بر  بي پایان  مشقات  هستند.  نظامي اش  جناح  و  سودان  اسالمي  جبهه ي 
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ناگوار  نوشداروی  از  اینسو  به   1٩٩2 از  نیز  الجزایری  زنان 
نیروهای  میان  معرکه   در  و  نمانده اند  نصیب  بی  اسالم گرایی 
اسالمی مسلح و دولت نظامی گرفتار شده اند. براساس گزارش 
پی شكار  در  ویژه  به  »بنیادگرایان  الجزایری  روزنامه نگار  یک 
زنان هستند« )به نقل از Bennoune ، 1٩٩5، 5 و 18(3 و زنان در 
هول و هراس دائم به سر می برند. هزاران زن در الجزایر قربانی 
تجاوز بوده اند و از این گروه ، تعدادی نیز بچه دار شده اند. این 
زنان تیره روز به جای بازگشت به روستاهای خود ترجیح داده اند 
که خود را در جایی پنهان کنند. رسیدگی به وضع اسفبار این 
از  »انجمن ملی حمایت  نظیر  زنان در دستور کار سازمان هایی 
کودکان در زمان بحران« قرار دارد. این انجمن می کوشد دولت 

را وادارد تا دست کم ممنوعیت سقط جنین را از میان بردارد.4
درست  است.  آشنا  وحشت  و  رعب  این  با  بین المللی  جامعه  
نیست.  بیگانه  غربی  دولت های  فریبكاری  با  که  همان گونه 
ماجرای ایران- کنترای دولت ریگان و فروش اسلحه به آیت اهلل 
از سوی  بشر  به دلیل نقض حقوق  بارها حكومتش  خمینی که 
دولت آمریكا محكوم شده بود از آن جمله است. کمک های 
نظامی و مالی آمریكا و سازمان سیا به مجاهدان افغان در طول 
جنگ داخلی و سپس پشتیبانی از طالبان نیز در پرده ابهام نمانده 
است. آمریكا امیدوار است که خط لوله گاز ترکمنستان با دور 
مسیر  از  و  کند  عبور  نیز  طالبان  گره کرده  مشت  از  ایران  زدن 

 Middle نوبا«،  و کودکان  زنان  »درباره ي  هال،  سئندار  به  کنید  نگاه   . مي شود  تحمیل  »اردوگاه هاي صلح« 

  the 25 اوت 1٩٩6 و ، Guardian Weekly اکتبر ـ دسامبر 1٩٩5، 47 و همچنین به ، East Report
Globe and Mail، 21 اکتبر 1٩٩5.

3. از نظر نیروهاي اسالمي مسلح تمام الجزایري هایي که از آنان حمایت نمي کنند خائن و سزاوار مرگ هستند. 
متهم  امنیتي  نیروهاي  بماند.  بر سر قدرت  تا  تروریسم دست مي زند  از جمله  اقدامي  به هر  نیز  الجزایر  دولت 
به  کنید  نگاه  داده مي شود  نسبت  اسالمي  مسلح  نیروهاي  به  از کشتارهایي شده اند که  بسیاري  در  به دخالت 

Guardian Weekly دوم فوریه 1٩٩7.
4. به International Herald Tribune ، 11 اوت 1٩٩6 نگاه کنید.
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غرب افغانستان به پاکستان برسد.5
در  بزرگ  قدرت های  سایر  و  آمریكا  عظیم  منافع  به  توجه  با 
مفهوم  از  آنان  واستفاده سودجویانه  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
»حقوق بشر« که توجیهی است برای تجهیز تسلیحاتی کشورهای 
و  اعتماد  مورد  متحدان  به  مرحمت  و  لطف  دست نشانده، 
گوشمالی غیر خودی ها، امید بستن به اینكه کشورهای غربی از 
زیاده خواهی و منافع ژئو استراتژیِک خود دست بردارند بسی 
ساده لوحانه است. توجه به مسئله زنان نمونه گویای این دورویی 
توجه  زنان  با  بنیادگرا  رژیم های  برخورد  است.  منفعت طلبی  و 
ویژه ای را در غرب برانگیخته و مشوق گزارش های مطبوعاتی 
و تفسیرهای پژوهشی بوده و در گزارش های دولتی و بیانیه های 
این موضوع  احوال  این  با همه  به کرات ذکر می شود.  رسمی 
فقط ابزاری در دست قدرت های بزرگ برای منزوی کردن و 
مهار مخالفان بوده و هرگز به کشورهای دوست و تولیدکننده 

نفت در شبه جزیره عربستان تعمیم نیافته است.
در چنین اوضاع و احوالی چشم امید دوختن به واشینگتن یا هر 
از  بشر  نقض حقوق  به  دادن  نشان  برای واکنش  جای دیگری 
توجه  با  نیز  است.  اسالمی خام اندیشی محض  سوی رژیم های 
فزاینده  رشد  و  غربی  دولت های  و  مطبوعات  اسالم هراسی  به 
به  نسبت  غربی  حكومت های  و  رسانه ها  نژادپرستانه  تصورات 
اسالم و زنان مسلمان که جامعه مهاجران را هدف می گیرد، نقد 
مناسبات جنسیتی بنیادگرایی اسالمی و تاثیر اسفبار آن بر زنان، 
و  نویسندگان  برای  زیادی  سیاسی  و  دودلی شخصی  و  تردید 
است که چه  این  همیشگی  سئوال  می کند.  ایجاد  پژوهشگران 
انتقادی آنان سود می برند؟ و از چه  کس یا کسانی از سخنان 
کس و چه چیز باید جانبداری کرد؟ در چنین فضایی است که 

Roy-5  ،) 1٩77، 37ـ40(
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شاید برخی از پژوهشگران ویژگی های تادیبی و تنبیهی سنت ها 
و شیوه های اسالمی را نادیده می گیرند و در مقابل بر جنبه های 
موضع گیری  این  اما  می ورزند،  تاکید  اسالمی  فرهنگ  مثبت 

بسیار مسئله آفرین است.
فرهنگ  و  سنت  سرکوب گرانه   ویژگی های  برابر  در  سكوت 
شیوه   بنیادگرا  رژیم های  انسانی  غیر  کردارهای  یا  خودی 
یعنی  نیست.  مسلمان  مهاجران  با  همبستگی  ابراز  برای  مناسبی 
سهیم  یعنی  این  نداد.  دست  از  را  ذهنی  تمرکز  و  هدف  باید 
مسلمان؛  در جوامع  دیدگاه ضد  استعماری  توهمات  در  نشدن 
گرفتار نشدن در حالت تدافعی و اجتناب از خودـ قربانی بینی  
انداختن  دیگران  گردن  به  را  گناه  همیشه  خودبزرگ بینی.  یا 
کمک  منطقه  سیاسی  و  مذهبی  مرتجع  حكومت های  به  فقط 
خود  دور  به  خارجی  و  داخلی  چالش های  برابر  در  تا  می کند 
حصار بكشند. بی تردید دفاع از  حقوق اقلیت های مسلمان در 
غرب برای انجام آزادانه مراسم مذهبی و آداب فرهنگی شان در 
ساخته اند  هیوالیی  مسلمانان  و  اسالم  از  که  سیاست هایی  برابر 
غالباً  دفاعی  چنین  که  اینجاست  مشكل   . است  امری ضروری 
تداخل  در غرب  به  سیاست چندفرهنگی  مربوط  بحث های  با 
پیدا می کند و به قول "دنیزکندیوتی" به»تعمیم« شرایط در غرب 
می شود.6  منجر  دیگر  متفاوت  کاماًل  موقعیت های  و  شرایط  به 
مقایسه شرایط مسلمانان مهاجر در غرب با جاهایی که مسلمانان 
اخالقی  معیارهای  و  دیدگاه ها  تحمیل  برای  را  دولتی  قدرت 
و  که جنبش ها  یا جوامعی  و  دارند  در چنگ  دیگران  به  خود 
رژیم های اسالمی در آنان به اهرم های فشار تبدیل شده اند ما را 
در تشخیص قربانیان واقعی دچار سردرگمی می کند. برای نمونه 
می توان به موضوع حجاب اشاره کرد که در غرب بحث هایی به 

Kendiyoti -6 ) 1٩٩5، 28ـ2٩(
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راه انداخته است و بعضاً از آن به عنوان ایجاد کننده توانمندی 
حمایت  پوشش  انتخاب  حق  یا  آنان  برای  امن  فضای  و  زنان 
می شود. برای زنانی که در رژیم های بنیادگرا به خاطر رعایت 
نكردن حجاب آزار می بینند٬ به زندان انداخته می شوند و حتی 
شالق می خورند،  حجاب به هیچ  عنوان مظهر توانمندی و امنیت 
نیست. واضح است که دارندگان این دیدگاه ها هرگز در چنان 

شرایطی زندگی نكرده اند.
برابر  در  انتقادی  موضعی  اتخاذ  که  باورند  این  بر  برخی   
را  ما  خاورمیانه  کشورهای  در  زنان  با  جنسیتی  برخورد های 
اما  داد.  قرار خواهد  غربی  دولت های  سایر  و  آمریكا  کنار  در 
نزدیک  دولت ها  این  سیاست  خارجی  به  راستی  به  را  ما  آنچه 
می کند سیاست تسلیم طلبانه و ندای » عدم مداخله  « دراین گونه 
»مدارای  و  فرهنگی«  »حساسیت های  رعایت  است.  مسائل 
با  تا  می دهد  غربی  دولت های  دست  به  را  بهانه  این  فرهنگی« 
زنان  درباره حقوق  تبلیغاتی خود  آسود گی خیال، دغدغه های 
بایگانی  بیان در جوامع اسالمی را  نبود دمكراسی و آزادی  و  
کنند.  دنبال  را  خاورمیانه  با کشورهای  تجاری  روابط  و  کرده 
آشكار  و  روشن  اندازه  بدین  موضوع  این  امروز  مثل  هیچگاه 
نبوده است. نتیجه این برخورد سیاستی خواهد بود مبتنی بر این 
پندار که اگر برخورد با زنان در افغانستان، ایران و سودان با تمام 
توافق ها و قرارداد های رسمی و پذیرفته  شده بین المللی مباینت 
دارد دلیل آن همانا باورهای فرهنگی آنان  وشیوه های متفاوت 
آنان در انجام امور است. آنان راه و رسم خود را دارند ما هم 
اینجا  در  انان که  برابر شیوه های  در  باید  ما  را.  آداب خودمان 
ناپسند تلقی می شود با »روی بازتری« برخورد کنیم. اما همه این 
و  مناسبات تجاری  این است که  برای  تفصیالت  توضیحات و 

فروش انبوه سالح به کشورهای اسالمی از رونق نیافتد.
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نظریات مربوط به رفتارهای فرهنگی »مسلمانان« اما اگر خارج 
نادیده گرفتن عمدی  ارائه شود  آنها  به  مربوط  متن  و  بافت  از 
دیگر  و  خاورمیانه  در  مسلمانان  تفاوت های  و  ناهمگونی  ها 
اسالمی  قوانین  تحت  که  مردمی  است.  اسالمی  سرزمین های 
زندگی می کنند از طریق یک فرافرهنگ یا اعتقاد ات مذهبی  
اسالمی باهم پیوند ندارند. بسیاری از آنها درست به دلیل همین 
واژه  دیگر٬  عبارت  به  مواجهند.  آزار  و  تبعیض  با  تفاوت ها 
شیوه های  و  دید گاه ها  میان  ناهمانی  تبیین  برای  تنها  »تفاوت« 
توصیف  برای  باید  واژه  این  بلكه  نیست،  اسالمی  و  غربی 

ناهمانی های موجود در درون جوامع مسلمان نیز استفاده شود.
حقیقت  در  بنیادگرایان  اعمال  و  اسالمی  سنت های  به  اننقاد 
برخوردی است هم به ایده های اسالم گرایی و هم شرق گرایی 
پیچیده  شبكه  دیدگاه ها  این  هردوی  زیرا  یااورینتالیسم. 
را  منطقه ای  و  مذهبی  قومی،  جنسیتی،  طبقاتی،  تفاوت های 
موجب  که  تفاوت هایی  همان  درست  یعنی  می گیرند.  نادیده 
این  مردم  زندگی  شیوه   در  همسانی  نه  و  تفاوت  و  اختالف 
منطقه شده است. آثار انتقادی چالشی است هم در دیدگاهای  
شرق شناسان وهم پندارهای  بنیادگرایان که مردم خاورمیانه را 
مسلمانان یكپارچه می پندارند. بیانیه  جمعی از روشنفكران عرب 
و ایرانی و نیز دادخواست 127 روشنفكر ایرانی در تبعید علیه 
فتوای آیت اهلل خمینی درباره  سلمان رشدی نمونه بارز نادرستی 
چنین پنداری بوده است. این درست زمانی بود که بسیاری از 
»معیارهای  بهانه   به  و  شرمساری  با  غربی  و  خاورمیانه  محققان 

متفاوت  فرهنگی« از این فتوا جانبداری می کردند.
فراروی  که  سیاسی  انتخاب های  و  گزینه ها  که  اینجاست  نكته 
می آید  نظر  به  که  آن چنان  دارد  قرار  خاورمیانه  روشنفكران 
برابر  در  منفعالنه  سكوت  ما  انتخاب  یعنی  نیست.  محدود 

18



بنیادگرایی اسالمی و ناچیز جلوه دادن پیامدهای آن یا همصدائی 
آمریكا  به ویژه  بیگانه  قدرت های  قلدرمنشانه   سیاست های  با 
ما  نیست.  دیگر  سرزمین های  و  عراق  افغانستان٬  به  تهاجم  در 
با مداخله   برای مخالفت  اما  با هر دو مخالفت کنیم،  می توانیم 
زنان  نیست که شرایط واقعی  خارجی در جوامع مسلمان الزم 
در این جوامع تحت قوانین اسالمی به فراموشی سپرده شده یا 

قدرت سرکوبگر جنبش های اسالمی ناچیز  شمرده شود.
در این کتاب کوشیده ام گرایش های روشنفكرانه ای را بررسی 
امتیاز می دهند  بنیادگرا  و نقد کنم که به جنبش ها و رژیم های 
و در حقیقت زنانی را که در حصار قوانین آهنین گرفتارند به 
می کند،  خاطرنشان  بارون"  "بت  هم چنان که  وانهاده اند.  خود 
صرف برخورد بنیادگرایان با زنان، گواه قانع کننده ای بر ویژ گی 
این  با  است.  آنان  اجتماعی  و  سیاسی  شیوه های  سرکوبگرانه 
بی اعتنایی  غالبأ  آکادمیک  تحلیل های  در  موضوع  این  به  حال 
فیزیكی  خشونت های  ترِس  از  گرایشی  چنین  آیا  می شود. 
فرد  مبادا  که  می شود  ناشی  فلج کننده   نگرانی  این  از  یا  است 
یا  شود؟  متهم  »شرق گرایی«  به  یا  فرهنگی  حساسیت  عدم  به 
اینكه چنین دید گاه هایی از نوع برخوردهای پست  مدرن است  
را  دوردست  کشورهای  »نامتعارف«  نهاد های  و  شیوه ها  که 
پاسخ های »اصیل« و »محلی« به مشكالت بومی تلقی می کند و 
به آن ارج می نهد، با این بهانه که این پاسخ ها با آن فرهنگ ها 
هماهنگی دارند. به هرحال به اعتقاد من این دیدگاه ها به رغم 
ظاهر رادیكال شان، به شدت محافظه کارانه هستند . بارها و بارها 
دیده ایم که رژیم های تمامیت گرا در برابر فشارهای بین المللی 
حساسیت دارند. کمترین کاری که جامعه جهانی روشنفكری 
می تواند انجام دهد این است که فشار اخالقی خود بر رژیم ها 
اصالت  و  تفاوت ها  به  احترام  نام  به  بنیادگرارا  جنبش های  و 
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فرهنگی، متوقف نكند.
همانطور که در فصل اول این کتاب اشاره کرده ام این درست 
به  نمی توان  را  اسالمی  جوامع  در  زنان  تجربه های  که  است 
یک  تحلیل  چنین  بی تردید  داد.  تقلیل  آنان  زندگی  مصائب 
 سویه ای، نادیده گرفتن شهامت و انسانیت زناِن جوامع مسلمان 
تاریخ  و  بنیاد گرا  رژیم های  برابر  در  آنان  شجاعانه  مقاومت  و 
طوالنی مبارزه آنان برای تغییر و تحول خواهد بود. عالوه بر این 
رفتار  می کند،  تحمیل  زنان  بر  که  در محدودیت هایی  »اسالم« 
شریعت  احكام  اجرای  در  سخت گیری  میزان  ندارد.  یكسانی 
اجتماعی  سیاسی-  توسعه  سطح  ازجمله  گوناگونی  عوامل  به 
با این حال احكام  و سنت های فرهنگی و محلی بستگی دارد. 
قرآنی و احكام شرعی که تفسیر آن به عهده علما است، همچنان 
موقعیت حقوقی زنان را تعیین می کند. مسئله ایجاد نوعی اعتدال 
مردان  دغدغه های  ازجمله  زنان  رفتار  و  جنسیت  قرن ها  است. 
میزان  و  زنان  زندگی  مردان،  واکنش  و  نیازها  و  بوده  مسلمان 
مشارکت آنان را در عرصه اجتماعی تعیین کرده است. پیدایش 
دغدغه های  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  در  اسالمی  بنیادگرایی 
مربوط به حقوق زنان را دامن زده  و آنان را به رویه های حقوقی 

و قوانین دیوانساالرانه ای تبدیل کرده است.
در  که  تصویری  که  پرداخته ام  بحث  این  به  دوم  فصل  در 
می شود  ارائه  »مسلمان«  زن  از  آکادمیک  نوشته های  از  برخی 
همان  اندازه  به  موجود،  منفی  تصور  برابر  در  است  چالشی  و 
تصاویر  این  در  زیرا  است.  موهوم  و  یكجانبه  قبلی  تصاویر 
که  می شود  پنداشته  مطلق  خردی  و  جامع  پدیده ای  اسالم  نیز 
موجودیت خاورمیانه در آن خالصه می شود با این تفاوت که 
در این پندار »زن مسلمان« به عنوان موجودی به تمامی سربلند 
و توانا ارائه می شود. ــا زنی که مصون از سموم غرب زدگی٬ 
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کنترل  از  هم  و  اجتماعی  فعالیت های  از  هم  متناسب  نسبتی  به 
اخالقی برخوردار است و این خود سپری دفاعی است در برابر 
خشونت هایی که زن غربی با آن روبه رو است. یعنی اگر در نگاه 
شرق شناسانه اسالم به دلیل جنسیت  گرایی غیر قابل اصالح آن 
نكوهش شده است، در قرائت شرق گرایی نوین، اسالم به دلیل 

انعطاف پذیری زن پرور و توان آزادی بخشش  ستایش می شود.
 در این که باید تجربه های متفاوت زنان را به رسمیت شناخت و 
به آنان فرصت داد تا از جانب خود سخن بگویند حرفی نیست، 
اما چرا باید از چالش مستقیم بنیادگرایی اسالمی پرهیز کرد؟ چرا 
این همه جنایت بر ضد زنان و به نام مذهب هیچ خشمی را در 
نوشته های آکادمیک برنمی انگیزد؟ آیا سكوت روشنفكران غیر 
 مذهبی در برابر زندگی ستمبار زنان در حكومت بنیادگرایان، به 
مفهوم این نیست که روشنفكران غیر مذهبی به محدودیت های 
به  را  آن  با  مخالفت  و  نهاده اند  گردن  اسالم گرایان  تحمیلی 

انتزاعی ترین سطوح کاهش داده اند؟
در فصول سوم و چهارم به این موضوع می پردازم که مباحثات 
عمیقأ  شمالی  آمریكای  در  ویژه  به  زنان،  پیرامون   موجود 
بوده  دانشگاهی  روز  مد  و  متداول  گرایش های  تأثیر  تحت 
مدرنیستی  پست  نسبی گرایی  به  می توان  میان  این  در  است که 
کرد.  محوراشاره  هویت-  و  شناسانه  شرق  ضد  دیدگاه های  و 
نسبیت گرایی  استدالل های  رئوس  مختصرتطبیقی   بررسی  با 
دست  که  دهم  نشان  بنیادگرایی،  کوشیده ام  و  پست مدرنیستی 
همانا  آن  و  برخوردارند  مشترکی  زمینه   از  دو  هر  این  قضا  بر 
اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی،  تغییرات  با  آشتی ناپذیر  دشمنی 
پیدایش  محل  و  شده  شناخته  مدرنیسم  عنوان  تحت  که  است 
و  پست مدرنیسم  دیگر  شباهت های  از  است.  بوده  غرب  آن 
بنیادگرایی مخالفت با روند اصالحات مربوط به روابط جنسیتی 
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در غرب، شیفتگی به پدیده ها و مفاهیم غیر غربی و انتقاد نیم بند 
نه  و  طرد  سرمایه داری  نه  که  طوری  به  است؛  سرمایه داری  از 

سوسیالیسم انتخاب می شود.
بحث من این است که باید پذیرفت دیدگاه های ضد شرق شناسی 
و نگاه پست مدرن دریچه های جدیدی را به روی پژوهش های 
به  ارزشگذاری  برای  شتاب  در  آنان  اما  گشوده  اند،  فرهنگی 
»غیربومی«  و  »بومی«  مفاهیم  دام  در  سر  با  متفاوت  اندیشه های 
زن  از  خیالی  و  موهوم  تصویری  شرق شناسان  اگر  افتاده اند. 
وارونه سازی  با  پست مدرن ها  کرده اند،  خلق  »شرقی«  مسلمان 
این تصویر به مقابله با آن برخاسته اند و در روند اعتبار بخشیدن 
و  کرده اند  کند  را  بنیادگرایی  تیغ  لبه  »مسلمان«  تجربه  زنان  به 
با این کار به تصویر بنیادگرایان از زن مسلمان به عنوان سمبل 
نهایتا   می بخشند.  اعتبار  اصالت  و  شرافت  فرهنگی،  شكوفایی 
همان  به  مدرنیسم  بحران های  برای  پست مدرن  نسبیت گراهای 

راه حل های فرهنگی بنیادگرایان توسل می  جویند.
می زند:  دور  دومحور  حول  پنج  فصل  استدالل های  و  بحث 
نخست آن که ماهیت استثماری، ناموزون و تبعیض آمیز مدرنیسم 
و توسعه در غرب واقعیتی انكارناپذیر است. معنای این  سخن اما 
این نیست که صورت بندی های پیشا مدرن برای زنان چیز بهتری 
در آستین داشته است. این واقعیت نباید ما را به سمتی سوق دهد 
که حقوق به دست آمده  زنان غربی را برای زنان مسلمان بی فایده 
و نامربوط تلقی کنیم. دوم آن که، فمینیسم در شرایط فرهنگی، 
اولویت های  و  درخواست ها  متفاوت،  اجتماعی  و  اقتصادی 
و  خواست ها  معنای  به  متفاوت  اولویت  اما  دارد،  گونا گونی 
شمال  و  خاورمیانه  سراسر  در  زنان  نیست.  متفاوت  آرزوهای 
علیه  و  مقابله می کنند  اسالمی کردن  با سیاست های  آفریقا که 
احكام بنیادگرایان درباره نقش ها و رفتارهای اخالقی به مبارزه 
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برخاسته اند سزاوار و آرزومند همان حقوق اولیه ای هستند که 
به رضایت  زنان شرقی  ترغیب  برخوردارند.  آن  از  غربی  زنان 
بومی  تناسب  و  فرهنگی«  »اصالت  دارای  که  حقوقی  به  دادن 
است که  در چارچوب اسالم قرار دارد به معنای پذیرفتن این 
استدالل است که فمینیسم قلمرو انحصاری زنان غربی است و 
باید باشد. چنین استنتاج هایی تأیید آموزه های بنیادگرایان است 
که فمینیسم و ارزش های غربی را دشمن عمده زنان در جوامع 

اسالمی می دانند.
جنسیت گرایانه  سیاست های  نمونه  بارزترین  به  ششم  فصل 
یعنی  حكومتی  قدرت  گرفتن  به دست  از  پس  بنیادگرایان 
ناپخته  نسنجیده  و  )اسالمی کردن  می پردازد.  ایران  نمونه 
ماهرانه   کنترل  و  دستكاری  و   1357 انقالب  نخستین  سال های 
تاکتیک ها  بعضی  از  استفاده  حتی  و  زنان  درخواست های 
نشیب  و  فراز  بعدی(.  سال های  در  فمینیستی  خواست های  و 
است  تحلیلی  نیازمند  سو،  این  به  انقالب  از  زنان  واکنش های 
بنیادگرایی  قدرت گیری  اجتماعی  و  سیاسی  زمینه های  به  که 
هنگام  که  بررسی هایی  علیه  است  هشداری  هدف  کند.  توجه 
گفت وگو در باره  سیاست اسالمی کردن و واکنش زنان به آن 
در ایران تنها از رویارویی زیرکانه و مانورهای ماهرانه و مقاومت 
پیامدهای  تحلیل  از  و  گفته  سخن  اسالمگرایان  برابر  در  زنان 
اقلیت های  زنان،  برای  اسالمی  بنیادگرایی  ملموس  و  ویرانگر 
روشنفكران  و  غیرمذهبی  ملی گرایان   ، قومی  گروه های  دینی، 
که  است  دهه  سه  به  نزدیک  می کنند.  خودداری  سوسیالیست 
زنان در برابر طرح ها و دین حكومتی  به صراحت و با روش های 
گوناگون مقاومت کرده اند. با توجه به تنوع اشكال این مقاومت 
باید پرسید چرا فقط صدای تنی چند از زنان خواص و برگزیده  
مسلمان که راه حل نهایی و تنها راه رهایی زنان را اسالم می دانند 

23



بازتاب می یابد؟
اسالمی"  "فمینیسم  محدودیت های  و  امكانات  آخر  فصل  در 
مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش این است که آیا اسالم 
فمینیسم  برابر  در  نوین«  امكانی  و  انقالبی  »نمونه ا ی  است  قادر 
سازگاری  از  سخن  اینجا  در  دهد؟  قرار  زنان  فراروی  غربی، 
کافی  اندازه   به  فمینیسم  زیرا  نیست.  میان  در  اسالم  و  فمینیسم 
و  جنبش ها  پذیرای  بتواند  که   هست  پذیر  انعطاف   و  متنوع 
با  فمینیست  افراد  و  گروه ها  یا  فمینیستی  گوناگون  هویت های 
ویژگی های متمایز سیاسی و ایدئولوژیک باشد. مشكل هنگامی 
بروز می کند که زنان فعال در جوامع اسالمی برای پذیرش اسالم 
به عنوان تنها طرح کارآمد و »متناسب با فرهنگ« در فشار قرار 
گیرند. در چنین وضعیتی هویت زنان در جوامع مسلمان یكبار 
دیگر فقط به هویت »اسالمی« آن ها تقلیل می یابد و تفاوت های 
مهم منطقه ای، قومی، دینی ، طبقاتی و فرهنگی زدوده می شود.

صدای زنان آگاهی که به مسائل جنسیتی اشراف دارند، گواه 
کشورهای  از  بسیاری  در  زنان  جنبش  برجسته  تاریخ  وجود 
که  است  منطقه  در  فمینیستی  سنت های چشمگیر  و  خاورمیانه 
کشورهای  در  زنان  مسائل  تا  کرده اند  تالش  نوزدهم  قرن  از 
پیشاهنگ،  زنان  از  بسیاری  آنكه  کنند. با  طرح  را  اسالمی 
خود  آن  زن ستیزانه  روش های  و  شرعی  احكام  با  مقابله  برای 
را ناگزیر دیده اند که به تفاسیر نرم و مالیم تر قرآن درباره زنان 
توسل جویند، با این حال هیچكدام مبارزات خود را زیر پرچم 
تحمیل گرایانه  ارائه  و  طرح   . ندادند  انجام  اسالمی«  »فمینیسم 
»فمینیسم اسالمی« در حقیقت رخنه گفتمان بنیادگرایی اسالمی، 
در دستور کار روشنفكران غیر  مذهبی و فمینیست های سكولر 
اسالمی«  »فمینیسم  درباره  تاب«  و  »پرآب  گزارش های  است. 
بیانگر تسلیم و پذیرش شكست  و اعالم پایان عصر پروژه های 
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جوامع  در  مذهبی  غیر  سوسیالیستی  و  لیبرالی  ناسیونالیستی، 
اسالمی است. 

پویایی و پیچیدگی مبارزات جنسیتی در جوامع اسالمی توجه و 
تحلیل دقیق تری را اقتضا می کند. ارزیابی تجربه ها و نقش زنان، 
ایدئولوژیک  دریافت های  قدیمی،  جزم اندیشی های  بازبینی 
رویداد  هیچ  اما  است،  ضروری  امری  فرهنگی  وکلیشه های 
سیاسی در چند دهه گذشته درخاورمیانه ما را به این نتیجه گیری 
نمی رساند که راه  حل  اسالمی در منطقه برای زنان و مردان تنها 
راه حل است. بنیادگرایی اسالمی نمی تواند پاسخی علیه سلطه 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی غرب در خاورمیانه باشد و از ارائه  
برابر مدرنیسم غربی کاماًل عاجز  آلترناتیو »اصیل فرهنگی« در 

است.
همه آنچه گفته شد به معنی این است که باید به آینده مبارزات 
و  خود  قانونی  حقوق  آوردن  دست  به  برای  خاورمیانه  زنان 
برای دمكراتیزه کردن فرهنگ و کشورهای خود یقین داشت. 
رفتارهای  و  ها  خواسته  که  است  دلیل  این  به  بینی  خوش  این 
جامعه و نیاز به رفرم به رغم وقفه به نسبت کامل گفتمان های  
به  باقی مانده  است. این گفته  سكوالر هم چنان در دستور کار 
این معنا است که  هرچه جامعه با اصالحات بیگانه تر، سنتی تر یا 
توسعه آن ناموزون  تر باشد نیرو های بنیادگرا با شتاب و سهولت 
به  را  خود  مذهبی  و  عقب افتاده  پندار های  می توانند  بیشتری 
برای زنان چیزی جز  پندارها  این  ارمغان   . بگذارند  اجرا  مورد 
هیچ  از  زنان  بود. در چند دهه گذشته  نخواهد  رنج و شكنجه 
تالشی برای ذره ذره پس گرفتن حقوقی  که سیاست »بازسازی 
باز  است،  آنها گرفته  از  پاکستان  و  ایران، سودان  در  اسالمی« 
نایستاده اند. زنان خواهان شأن انسانی خود هستند و کمر همت 
را  جنسیت  بر  مبتنی  قدرت  مناسبات  و  ساختارها  تا  بسته اند 
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دگرگون کنند. مقاومت پایدار زنان بر ضد نیروهای واپسگرای 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به طور مرتب گسترش می یابد و 
همین امر بیانگر این نكته است که وضعیت زنان و نیز مبارزه پی 
گیرانه آنان در فرهنگ اسالمی باید به طور دیالكتیک بررسی 

درك شود.
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 جنسیت رشقی: 
 پنداشت ها

و 
واقعیت ها 1 فصل



28



29

انگاره اسالم به عنوان دینی عجیب که با زنان بدرفتاری می کند، 
تا  اسالم  مانند  دیگری  دین  هیچ  است.  داشته  وجود  همواره 
به  نیز  دیگری  دین  هیچ  و  نشده  قلمداد  شیطانی  اندازه  بدین 
به  بیرونی  فشارهای  برابر  در  سرسختانه  چنین  اسالم،  اندازه  
دور خود حصار نكشیده است. رفتارهای فرهنگی و سنت های 
سفرنامه ها،  مكرر  درونمایه   و  مضمون  جنسیت  گرایانه،  قانونی 
گزارش های نمایند گان سیاسی و خاطرات بازرگانان، پزشكان، 
کشورهای  در  که  است  بوده  اروپایی هایی  دیگر  و  معلمان 
اسالمی به کار اشتغال داشته اند یا به نوعی با مسلمانان در تماس 
بوده اند.  اما پس از رویارویی استعماری با کشورها ی خاورمیانه 
است که نگاه تحقیر آمیز غرب در آثار ادبی و پژوهشی به طور 
اسناد  در  که  توصیف هایی  و  تفسیر  می شود.  نمایان  مشخص 
دوران استعمار، از سنت های »بومی« در دست است از مناسبات 
فرهنگی زن ستیزانه خبر می دهد. پس زمینه  این گزارش ها حس 
خودپسندی و خود ستائی نویسندگان  آن است . هرچند گویی 
نویسند گان این متون سخت نگرانند  که زن مسلمان چگونه و 
چه وقت از یوغ مرد مسلمان خالص می شود. این کلیشه ها غالباً 

سرشار از اوهام و آمال جنسی مردان اروپایی هستند.

چهره  زن مسلمان7
تمایالت  غربی  و  ذهنی  قالب  درباره  استانارد  دیوید  بررسی 
دوران  در  اروپایی  مرد  جنسی  وسوسه های  و  ممنوعه 
دست  دور  سرزمین های  در  اروپا  استعماری  ماجراجویی های 
پندارهای  و  روایت ها   و  و خصمانه  مسلط  نگرش  چندو چون 

7. برخي از مطالب این فصل را در کتاب »زنان، گرایش هاي جنسي و سیاست هاي اجتماعي در فرهنگ هاي 
 International Review of Comparative Public اسالمي« مورد استفاده قرار داد ه ام، نگاه کنید به

Policy ,Vol.٩ 1٩٩7: 14٩-168



موهن درباره مسلمانان و سر زمین های اسالمی را بیشتر قابل فهم 
می کند. بی بندوباری جنسی در زمره  گناهانی بود که مردان غیر 
هنجار های  با  آنچه  هر  واقع  در  می شدند.  متهم  آن  به  اروپایی 
مسیحیت همخوانی نداشت نه  تنها عجیب  و بیگانه بلكه آشكارا 
جنسی   ، حیوانی، بدوی، شهوانی و کفرآمیز تلقی می شد. یعنی 
مردمانی »وحشی« که از کف نفس و پارسایی مسیحیت بویی 
نبرده و در مسائل جنسی موجوداتی بسیار حریص بودند. در این 
نوشته ها مرد غیر اروپایی با اشتهای جنسی بسیار  و زن »وحشی« 
سال  »هزاران  شود.  می  نمودار  شهوت انگیزی  و  لوند  حوری 
تصویر مردان وحشی، همانند سایر مظاهر نژاد پست و فرومایه  
همین  در  بود«.8  کرده  جاخوش  غربی ها  تخیالت  در  زمین، 
نخستین  گزارش های  در  که  می نویسد  "عزیزالعظمه"  رابطه 
شرق شناسان، ترك ها نمونه و سرمشق کامل یک فرد مسلمان 
مسلمان  مردان  درباره  متداول  روایت های  می شوند.  معرفی 
و غالم بارگی  لواط  به  »آنقدر که  بود که  آن  از  ترك حاکی 
با زنان  رغبت و تمایلی  به روابط جنسی طبیعی  گرایش دارند 
از شرح  اروپا سرشار  پژوهشی   ادبی و  آثار  نمی دهند«.٩  نشان 
و  رفتارهای جنسی  از  و سرزنش بار  ریشخندآمیز  تفسیرهای  و 
زندگی  »شیوه   برای  شرقی  مرد  است.  مسلمان  مردان  اخالقی 
او  روزانه  کار  می شود.  نكوهش  دائم  زنان«  انقیاد  و  کاهالنه 
قلیان دود کردن و  بیعار گشتن، خوردن و خوابیدن،  »بیكار و 

قهوه خوردن« است.10
در سال های اخیر، چندین پژوهش  برجسته  به بررسی موشكافانه 
گفتمان  استعماری در سفرنامه های انگلیسی  و فرانسوی  در باب 
برای نمونه، »جودی مابرو«  مسائل جنسی شرقی ها پرداخته اند. 

 Stannard, 1٩٩2, p 16٩.  8
 Al-Azmeh, 1٩٩3, p. 124.  ٩

pp 38-3٩. ،1٩٩1 ،  Lowe  10
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مینویسد که توصیف هایی که از مردم و جوامع  خاورمیانه ارائه 
می شد با شدت و حدت  تحت تأثیر کتاب »هزارو یک شب« 
منطقه   تمام  به  استثناء  بدون  توصیف ها  این  است.  داشته  قرار 
جغرافیایی وسیع خاورمیانه یعنی به هرجا که پای اروپاییان به آن  

رسیده تعمیم داده می شد.11
از  مانده  به جا  سفرنامه های  درباره   لو«  »لیزا  دیگری  تحقیق  در 
این  که  می نویسد  شرقی،  کشورهای  به   سفر  در  اروپایی ها 
نوشته ها بیانگر خیال پردازی های جنسی مردان اروپایی است. از 
نگاه مردان اروپایی »زن مسلمان بسیار شرقی تر از مرد مسلمان« 
بود. به طور مثال در نامه های »گوستاو فلوبر« زن شرقی... بیانگر 
رویای مردانه  برای ارضای ناب شهوت  در دوران صنعتی شدن 
امپریالیسم فرانسه است«. این زن لذت جنسی بر می انگیخت، اما 
راز شرقی  و  رمز  با  بود؛  و خویشتندار  بی احساس  آرام،  »خود 
بود«.12  لذت  زوال ناپذیر  سرچشمه   و  می کرد  افسونگری  خود 
مرد اروپایی با این خیاالت لجام گسیخته، بی اعتنا به واقعیت های 
مغایر با این تصورات، از زن مسلمان چهره ای لذت  جو هم چون 
ناگفته  می کرد.  تصویر  جنسی  لذت  و  شور  از  سرشار  کنیزی 
پیداست که در »کارگاه خیال« اینان، نمونه کامل زن شرقی، زنان 
روسپی بودند.13 شرقی رام و اهلی، مطیع و در عین حال نادان 
و جاهل درست نقطه  مقابل غربی آزاد، مستقل و روشن اندیش 
مشروعیت دهنده  و  توجیه کننده  شرقی ها،  صفات  این  بود. 

مناسبات استعماری بود. 
اروپای  پر آوازه   ادیبان  نوشته های فالسفه و  لو« در تحلیل  »لیزا 
ایرانی  نامه های  به  نمونه  برای  سده های هجده و نوزده میالدی 
مونتسكیو اشاره می کند که خصومت دیر پای غرب با شرق را 
سلسله  بر  مكرر  تاکید  خصومت،  این  نشانه   می سازد.  آشكار 

p. 28. ،1٩٩1 ،  Marbo  11
p. 76. ،  Lowe  12

 Graham-Brown, 1٩88; Allula, 1٩86.  13
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مراتب طبقاتی و روابط جنسیتی نابرابر بوده است. بدین ترتیب، 
با  تقابل  در  جامعه ای  زنده  نمونه  مونتسكیو  نامه های  در  ایران 
ایران  بر حرم در  »استبداد حاکم  لو«:  »لیزا  به قول  فرانسه است. 
با دولت پارلمانی فرانسه، طبع بی رحم مرد ایرانی و خواجه  های 
حرم اش با عقالنیت و قانون گرایی فرانسوی و عفت مقید شرقی 

زنان با آزادی و بی وفایی زن فرانسوی در تقابل قرار داشتند.14 
جالب آنكه خانگی بودن، خلوص و پاکدامنی جنسی زنان که 
در اروپا صفاتی پسندیده و مطلوب قلمداد و ترویج می شدند، 
»گواه« بردگی جنسی زن مسلمان و نشانه  کاستی های غیر عادی 
نیست  این  نكته  می رفتند.  شمار  به  شرقی   مذهبی  و  اخالقی 
می شد  ارائه  مسلمان  زن  شأن  و  نقش  از  که  تصویری  آیا  که 
و  انقیاد  که  است  این  مهم  نكته  خیر.  یا  بود  منطبق  واقعیت  با 
غربی  مسیحیت  ارزش های  با  کاماًل  جنسی« زنان  »بردگی 
و  فیلسوفان  نوشته های  در  به خوبی  نكته  این  داشت.   همخوانی 
شوپنهاور«  »آرتور  و  روسو«  ژاك  »ژان  چون  نام آوری  ادیبان 
از  زنان  درمان  برای  داشت  اعتقاد  »روسو«  می خورد.  چشم  به 
تن آسایی و بیكاره گی باید از همان آغاز دختران را مقید کرد: 
پیوسته تحت جدی ترین محدودیت ها  باید در تمام عمر  »زنان 
قرار بگیرند.« او پیشنهاد می کرد برای اینكه دختران بتوانند در 
آینده به راحتی به خواست های دیگران گردن بنهند الزم است  
»از همان اوان کودکی به چنین محدودیت هایی عادت کنند«.15 
زنان از نگاه شوپنهاور » ازنظر قدرت تعقل از مردان ضعیف تر، 
دارای دیدی محدودتر، کوته بین تر و فاقد توانایی داوری اند و 
به اندازه ای به افراط و تفریط گرایش دارند که گاه این تمایل تا 
مرز جنون پیش می رود«. البته همه  این ویژگی ها ی  زنانه از نظر 

.P.55 ،  Lowe  14
1٩7٩, p. 113. ،  Osborne  15
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»سرگرمی مردان در هنگام فراغت، در موقع نیاز و برای دلداری 
او که همه  بار مسئولیت را بر دوش دارد« سزاوار و ضروری بود.

)113 ـ 114(
به  مداوم  اشاره  و  زنان  با  بدرفتاری  به خاطر  اسالم  نكوهش 
به  چندهمسری(  حجاب،  )حرمسرا،  زنان  انقیاد  نشانه های 
منزلت  و  بر سرکوب جنسی  تا  اروپایی کمک می کرد  مردان 
غیر انسانی زنان در اروپا چشم فرو بندند و مالك های دو گانه  
جنسی را مشروع جلوه دهند. نظام حكومتی مردساالرانه  اروپا 
»لیال  می رفت.  دیگر  فرهنگ های  جنگ  به  فمینیسم  سالح  با 
توجیه  را  آن  کارکرد  استعماری« و  »فمینیسم  را  این  احمد« 
اعزام »هیئت های اروپایی برای متمدن کردن کشورهای شرقی« 
امپریالیسم  فرمانروای  »لرد کرومر«  می داند. گفته ها و کارهای 
بریتانیا در مصر نمونه   آشكار این نوع برخورد است. فمینیسم در 
سرزمین خودی و برای مردان سفیدپوست باید سرکوب و در 
برابر آن مقاومت می شد، اما همین پدیده باید به خارج از مرزها 
برود و برضد فرهنگ مردم کشورهای مستعمره تبلیغ و ترویج 
جنسیتی  سیاست های  عجیب  تناقض  »احمد«  تحقیقات   شود. 
وهله   در  او  می کند.  هویدا  را  انگلستان  و  مصر  در  »کرومر« 
برای برخورد ناخوشایندش  از هرچیز اسالم را  نخست و بیش 
به  نیل  برای  مصر  او  به گمان  می گیرد.  باد سرزنش  به  زنان  با 
در  به  انزوا  و  خلوت  از  را  زنان  باید  اخالقی  و  فكری  توسعه  
آورد و حجاب هم باید از میان برداشته شود، اما در انگلستان، 
لرد کرومر »عضو برجسته و حتی در مقاطعی رئیس باشگاهی 
است که اعضای آن با حق رأی زنان مخالفند«. زنان می بایست 
در قلب امپراتوری هم چنان مطیع و فرمانبردار باقی می ماندند، 
اما ظلم به زنان از سوی دیگران به ویژه مردانی که در آن سوی 
می زیستند  مستعمره  کشورها ی  در  یا  متمدن  غرب  مرزهای 
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نابودسازی  و  ریشه کنی  طرح  برای  اخالقی  و  موجه  »بهانه ای 
و  نقش  می آورد«.16  فراهم  مستعمره  کشورهای  مردم  فرهنگ 
جایگاه زنان مسلمان در کشورهای مستعمره به چماقی در دست 
قید  از  باید  مسلمان  تبدیل می شود.17 زن  بر ضد شرق  غربی ها 
مرد مسلمان، جهل خویش و وحشی گری های فرهنگی سرزمین 
غربی  مرد  دست  به  استثمارش  البته  اما  می یافت،  رهایی  خود 

مجاز بود.
از  بیش  اسالم  اگر  که  می شود  مطرح  سئوال  این  حال  این  با 
مذاهب دیگر دغدغه   امیال جنسی انسان ها و عفت و پاکدامنی 
جنسی زنان را در سر ندارد پس چرا مسائل جنسی زنان تا بدین 
اسالمی  فرهنگ های  در  سیاست  و  اجتماعی  حیثیت  با  حد 
عجین شده است؟ کدام روند و ساختار اجتماعی ـ تاریخی به 
حكومت های اسالمی حق می دهد که اعمال اخالقی و جنسی 
به  را  گناهان  همه   پژوهشگران  از  برخی  کنند؟  کنترل  را  زنان 
»زن  ابداع  با  غربی ها  اینكه  می اندازند:  اروپایی  استعمار  گردن 
و  فرهنگی  نگرانی  او،  جنسی  انقیاد  و  جنسی  توان  مسلمان«، 
استعمارگرانه   سیاست های  برانگیخته اند.  را  مسلمان  مرد  خشم 
»آزادسازی« و »متمدن کردن«، در حوزه  حقوق زنان، بی تردید 
به خشونت مرد مسلمان کشورهای دست  نشانده دامن می زند. 
پنهان کردن زنان از نگاه خیره  نظاره گر غربی و محافظت جسم و 
فكر آنان از هر گونه تغییری که دخالت خارجی ایجاد می کرد، 
و  فرهنگی  تداوم  و  اجتماعی  شان  اسالمی،  هویت  حفظ  نماد 
اجتماعی بوده. از همین رو شاید بتوان گفت خودداری جوامع 
زن  خانوادگی  موقعیت  در  دگرگونی  پذیرش  از  مسلمان 
مسلمان در واقع پاسخی در برابر حقارت ها و اهانت هایی است 

 Ahmad, 1٩٩2, pp. 151-153.  16
 Malti-Douglas, 1٩٩1, p. 3  17
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است.  شده  روا  آنان  فرهنگ  به  زنان  بر  ستم  رفع  بهانه   به  که 
و  مسلمان«  »زن  واقع  در  استعمار  که  است  معتقد  دیدگاه  این 
حقوق او را محور سیاست های امپریالیستی خود در خاورمیانه 
در  مسلمان  مقاومت جوامع  که   استداللی  اما   . است  داده  قرار 
فرهنگی  واکنشی  را  خانواده  در  زنان  وضع  دگرگونی  مقابل 
به استعمار می داند خالی از مسئله نیست. تأکید بیش از حد بر 
کلی  رویكردی  با  که  دیدگاهی  همان  اندازه   به  استعمار  نقش 
احكام  به گردن  مسلمان  در کشورهای  را  زنان  فرودستی  همه  
قرانی و دستورات شریعت می گذارد، ناقص و قابل بحث است. 
این دیدگاه نیز این واقعیت  را نادیده می گیرد که اسالم مانند هر 
مذهب و ایدئولوژی دیگری ماهیتی علیت پذیر و انطباقی دارد 
برقرار  بومی  و جوامع  فرهنگ  با  که  است  پیوندی  و محصول 
کرده است. در حقیقت نا همگونی »فرهنگ اسالمی« داللت بر 
کیفیت مكانی ـ زمانی اسالم دارد. همانطور که »عزیز العظمه« 
استدالل می کند، نظرگاهی که اسالم را یک فرا فرهنگ تلقی 
می کند در واقع مخدوش  کننده این واقعیت است که اسالم در 
به وضعیت  با توجه  جوامع مختلف مسلمان و در شرایط متغیر 
جغرافیایی، اجتماعی، میزان ثروت و سطح آموزش، چهره های 
نیز به وجود  گوناگون دارد و فرهنگ های اسالمی متفاوتی را 
اسالمی  مشابهت  جوامع  که  بدین معناست  این سخن  می آورد. 
تفاوت های  گرفتن  نادیده  به  نباید  شرعی  احكام  کاربرد  در 
شرعی  و  قرانی  تفاسیر  در  که  بیانجامد  عمده ا ی  و  چشمگیر 
در مكان و زمان  و شرایط سیاسی خاص بر مفسران آن ها تاثیر 
داشته است. برای نمونه چندهمسری که مشخصه  جنسیت  گرایی 
مانند  اسالمی  کشورهای  از  برخی  در  می آید  شمار  به  اسالم 
که  متعه18  موقت،  ازدواج  است.  ممنوع  اکیداً  تونس  و  ترکیه 
18.            متعه یا ازدواج موقت سنتي ماقبل اسالم و قراردادي شفاهي بین زن و مرد است. در این قرارداد زن 
در ازاي دریافت مبلغي معین و به مدتي مشخص به همسري مرد در مي آید. خاتمه ي متعه الزمه ي طي مراحلي 
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با پرداخت  به مرد اجازه می دهد  آیینی منحصراً شیعی است و 
به تعداد دلخواه  برای مدت زمان معینی  به عنوان مهریه  مبلغی 
همسر اختیار کند در برخی از کشورهای شیعه  اسماعیلیه  شرق 
آفریقا کاماًل ممنوع است. قانون اساسی شیعه  اسماعیلیه »ازدواج 
دو عضو جماعت را فقط وقتی قانونی می داند که هیچكدام از 
طرفین دارای همسری نباشند که در قید حیات است«.1٩ نیز در 
مسائلی مانند ازدواج اجباری، ازدواج کودکان که به سرپرست 
صیغه   او  طرف  از  نمایندگی  به  می دهد  اجازه  کودك  ولی  و 
عقد را جاری کند اختالف های زیادی در میان مكاتب مختلف 

اسالمی مانند شیعیان، سنی ها، حنبلی ها و حنفی ها وجود دارد.
در حقیقت تنوع نسبی موجود در سنت ها و سیاست های مذهبی 
امر است که  این  بیانگر  تا مالزی و مراکش  اندونزی گرفته  از 
سخت جانی  با  متناسب  می تواند  اسالمی  ارزش های  و  سنت ها 
توسعه   روند  و  فرهنگی  شیوه های  و  محلی  آیین  و  آداب 
و چهارچوب جدیدی  کند  قالب عوض  اجتماعی  و  اقتصادی 
با  را  شریعت  احكام  نیجریه  در  که  اسالمی  بگیرد.  خود  به 
از اسالم ترکیب  آداب آفریقایی و ارزش ها و سنت های پیش 
اسالم سكوالر در آذربایجان شوروی  با رویه های  است  کرده 
سابق متفاوت است. اسالم در آذربایجان بیش از آن  که شیوه  
هفتادساله   تأثیر  است.  قومی  ـ  فرهنگی  هویتی  باشد  زندگی 
حكومت شوروی و سیاست های اجتماعی و غیر  مذهبی آن در 
آذربایجان به اندازه ا  ی بوده است که تقریباً تمام زنان به کار در 

نیست که براي طالق الزم است. هنگامي که قرارداد منقضي شود یا مرد از حقوق خود صرف نظر کند یا حتي 
فقط به صرف خواست مرد، زن و مرد از یكدیگر جدا مي شوند. متعه پس از مرگ پیامبر ممنوع شد اما در ایران 
شیعه مذهب تا قرن ها هم چنان دوام یافته. گرچه متعه راهي ارزان و سهل براي ارضاي تمایالت جنسي به شمار 
مي آید در ایران بسیاري آن را نوعي خودفروشي قانوني تلقي مي کنند . اما در گذشته متعه براي اهداف دیگري 
نیز استفاده مي  شد. براي نمونه، چون هر گونه رابطه ي نزدیک میان زن و مرد خارج از ازدواج البته به جز در 
بین خویشاوندان و بستگان ممنوع بود، گاه براي برقراري دوستي و روابط غیرجنسي از متعه استفاده مي شد تا به 

لحاظ مذهبي و فرهنگي پذیرفته باشد.  
 Anderson, 1٩76, pp. 110-111.  1٩
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بیرون اشتغال دارند و مردم هم گوشت خوك می خورند و هم 
مشروب های الكلی می نوشند وتنها معدودی از افراد از احكام 
و دستورات دینی اسالم آگاهی دارند.20 نیز اسالم مردم نیجریه 
تفاوت های  ایران  در  خمینی  هواداران  اسالم  با  آذربایجان  و 
عمده ای دارد. در ایران اسالم گرایان با قوانین دولتی و با توسل 
به تفاسیر شرعی هر دم در حال ابداع قوانینی هستند که زنان را 
از تحرك و مشارکت اجتماعی دور نگه دارد. وجود اسالم های 
این  بیانگر  می شود  عمل  آن  به  اسالم  جهان  در  که  گوناگون 
است که آداب و رسوم محلی، یا عرف، در قانونگذاری حاکم 
قابل  تأثیر  متفاوت  مرزهای  چهارچوب  در  افراد  زندگی  بر 
مالحظه ای گذاشته است. بنابراین اسالم را نمی توان تنها عامل 
مهم و تعیین کننده  موقعیت زنان در جوامع اسالمی دانست. حتی 
تحت قوانین اسالمی نیز مكنت و طبقه  اجتماعی تا حد زیادی 

تعیین کننده حدود انتخاب و تجربه های جنسیتی زنان است. 
دیگر  بخش های  در  استعمارگر  حكومت های  این،  بر  افزون 
به  را  زنان  و  بومی کلیشه سازی کرده اند  مردم  برای  هم  جهان 
هر  داده اند.  قرار  مورد سوءاستفاده  جنسی  وحشیانه ترین شكل 
سرزمین های  و  زنان  می گذاشتند  پا  فاتح  اروپایی های  که  جا 
در  تصرف  به  جنگی  غنایم  از  بخشی  عنوان  به  هم  با  اشغالی 
»زنان  آمریكا  قاره  در  استعمارگران  اسطوره   مثاًل  می آمدند. 
زیبا و جوان و سهل الوصولی بود که عریان و برهنه در همه جا 
با همه  این اوصاف، آن  آماده خدمت و در دسترس بودند«.21 
مقاومت سرسختانه ای را که در جوامع اسالمی در مقابل تغییر 
وضعیت حقوقی زنان پس از سقوط استعمار شاهد بوده ایم، در 

قاره  آمریكا نمی بینیم.

 Dragadze, 1٩٩4, pp. 156-162.  20
pp.85-88.،1٩٩2 ،  Atkinson  21
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عالوه بر این، قدرت های اروپایی در بخش های مختلف جهان 
در  اما  می کردند،  دنبال  را  متفاوتی  استعماری  الگوهای  اسالم 
حوزه   در  استثنایی  موارد  در  جز  اسالمی  جوامع  قرون،  طی 
ازدواج،  چون  اموری  ازجمله  زنان  فردی  و  قانونی  حقوق 
مشابهت  بیشتر  اطفال  نگهداری  و  سرپرستی  یا  وراثت  طالق، 
فعالیت های  در  زنان  مشارکت  پیوسته  و  تفاوت  تا  داشته اند 
اجتماعی و سیاسی را به مدد شریعت تعیین و محدود  کرده اند. 
متمدن ساختن  و طرح  فرانسه  توسط  الجزایر  درازمدت  اشغال 
و فرانسوی کردن الجزایری ها که زنان مسلمان هدف ویژه  آن 
متفاوت  مصر  در  انگلستان  کوتاه مدت  با حضور  اساساً  بودند، 
بود. در مصر قدرت حكام محلی و سنت های حقوقی عثمانی ها 
از هرگونه دست درازی مصون ماند. با این همه، چه در مصر و 
چه در الجزایر حقوق و موقعیت زنان با تفاوتی ناچیز در قید و 

بند شریعت باقی ماند.
شده  بسته  زنان  پای  به  که  بند هایی  و  قید  که  اینجاست  نكته 
است- خواه از سوی استعمارگران باشد یا حكام داخلی، خواه 
تحمیل خارجی باشد یا تولید داخلی، خواه واجبات شرعی باشد 
یا تفاسیر درهم و برهم علمای محلی- به هرحال مسائل جنسی 
است  سال  صدها  مسلمان«،  »زن  اخالقی  کردار  و  سلوك  و 
ترجمان  است.  بوده  مسلمان  مردان  ذهنی  مشغولیت  و  دغدغه 
این دلمشغولی ها نهاد ها، سیاست ها، قوانین و مقرراتی است که 
اجتماعی  مشارکت  حدود  و  خواست ها  و  زنان  فردی  جایگاه 
جوامع  آنكه  وجود  با  یعنی  می کند.  تعیین  و  تعر   یف  را  آنان 
اقتصادی،  ضرورت های  و  فشارها  به  زیادی  حدود  تا  اسالمی 
تغییرات  برابر  در  همچنان  نهاده اند  گردن  اجتماعی  و  سیاسی 
اساسی ضروری در زمینه  حقوق زنان سرسختانه و با برنامه های 

حساب شده و گاه به شیوه های قهر آمیز مقاومت می کنند.
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درست است که تقریباً در تمام جوامع بشری، باورهای فرهنگی 
درباره  جنسیت زن و دریافت های موجود از جایگاه زن به عنوان 
پاکدامنی،  مثل،  تولید  به  مربوط  مفاهیم  و  امور  و  مادر، همسر 
به  مربوط  ارزش های  و  اعتقادات  ازخودگذشتگی،  و  فروتنی 
نقش های متنوع زنانه و مردانه و مناسبت های جنسیتی جامعه را 
شكل می بخشد، اما جنسیت زنان )یا کنترل و محافظت از آن( 
در جوامع اسالمی معنای سیاسی پیچیده  تری دارند. در حقیقت 
تربیت و انضباط بخشیدن به جنسیت زنان که نشانه  نظم اجتماعی 
و استمرار فرهنگ اسالمی است مرز میان »فرهنگ مسلمانان« و 

فرهنگ غیر خودی و غیر اسالمی قلمداد می شود.

برداشت اسالمی از جنسیت
جسم زن در جوامع اسالمی سرچشمه  فریبندگی و لذت است. 
زن برای تولید مثل و به عنوان نماد شأن و کرامت جامعه مورد 
وضع  مقررات  و  قانون  آن  برای  می گیرد؛  قرار  بهره برداری 
می  شود؛ در صورت تمرد و نافرمانی تنبیه و مجازات می شود؛ 
ویژه  به  و  قانون  و  می شود  سنگسار  گناه  ارتكاب  صورت  در 
زن  بدن  می کند.  تصدیق  و  تأئید  را  اعمال  این  همه    فرهنگ 
صحنه  کشمكش مخالفان و موافقان مدرنیته و برگ  های بازی 
جنسی،  گرایش  است.  مخالف  و  موافق  سیاسی  نیروهای  بین 
تولید مثل زنان  عشق ورزی، میل و خواهش، ارضای جنسی و 
مایه  شرمساری، قید و بند، اضطراب و اجبار برای زنان در جوامع 
اسالمی است. به قول »مینایی«، »دختر مسلمان با اولین قطره  خون 
تبدیل می شود«.22  ناموس خانواده  و  معبد شرافت  به  قاعده گی 
ابراز تمایالت و طلب خواسته ها و عالیق زنان در تقابل آشكار 
این  قرار می گیرد.  تمایالت مردان و حقوق خدادادی آن ها  با 

p. 100.،1٩81 ،  Minai  22
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برداشت که زنان در اموری چون قضاوت و قوه  شناخت ناتوان 
ولی در امور جنسی پرتوان و به گونه  مقاومت ناپذیری اغواگرند، 
بنیان و شالوده  باورها و کردار های جنسی و اخالقی در جوامع 
اسالمی است. از این دیدگاه، آسیب پذیری زنان در برابر فساد، 
به فرهنگ اسالمی که همواره نگران عفت و پاکدامنی جنسی 
زنان است، حق می دهد تا نظارت بر اعمال زنان را به خانواده، 

جامعه و دولت تفویض کند.
شمار  در  آن ها  تمایالت  و  خواست  از  مستقل  زنان  جنسیت 
متعلقات جامعه  اسالمی، یعنی امت، و دولت به حساب می آید. 
قوانین مربوط به ازدواج و طالق آشكارا بیانگر محرومیت زنان 
قانونی است. قرارداد ازدواج و فسخ آن یعنی  از حقوق کامل 
طالق معامله ای است که بین دولت و شهروند مذکر یعنی پدر 
بر  می گیرد.  انجام  موقع طالق،  در  شوهر  و  ازدواج  هنگام  در 
به  ازدواج  برای  باکره  جوان  دختران  اسالمی،  شریعت  اساس 
اجازه  پدر یا سرپرست خود نیاز دارند. یعنی پدر به طور قانونی 
می تواند دختر صغیر خود را در ازای مبلغی معین )مهریه( شوهر 
دهد. مرد نیز می تواند بدون رضایت و حتی اطالع همسر او را 
متنوع  سنت های  و  قرآنی  احكام  در  آرا  اختالف  دهد.  طالق 
حقوقی در جوامع اسالمی و در زمینه  جایگاه افراد، تاثیری در 
رفع محرومیت حقوقی زنان در مسائل ازدواج و طالق نداشته 

است.
حال آیا از این حقایق می توان نتیجه گرفت که برداشت اسالمی 
از جنسیت ماهیتی تغییرناپذیر دارد و اساساً اسالم در این مورد با 
سایر ادیان متفاوت است؟ اگرچه تفاسیر و سنت های گوناگون 
اسالمی نیل به برداشتی کلی را دشوار می کند با این حال می توان 
گفت که اسالم، سنتی فرهنگی و مذهبی است که رابطه  جنسی 
خط  راستی  به  جنسی  لذت  به  اسالم  نگرش  می کند.  تایید  را 
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فاصله  مهمی بین این دین و سایر مذاهب سنتی است . 
یهودیت و مسیحیت هر دو وجود روابط جنسی میان زن و مرد را 
فقط برای تولید مثل و در چهارچوب ازدواج تأیید می کنند. از 
نظر  تاریخی، هم یهودیت )که با ریاضت کشی مخالف است و 
ازدواج و تولید مثل را ترویج می کند( و هم مسیحیت )که تجرد 
و باکر ه گی را می  ستاید زیرا ازدواج را اجباری دنیوی می داند 
که ممكن است از اخالص و سرسپردگی به خدا بكاهد(، وجود 
هرگونه  رابطه  جنسی مگر به شكل ازدواج و برای تولید مثل را 
تقبیح و محكوم می کنند. در میان مسیحیان اولیه، لذت جنسی 
می شد.23  محسوب  گناهان  شمار  در  نبود  ولد  و  زاد  برای  اگر 
بعضی از مسیحیان حتی ایده  ازدواج بدون رابطه  جنسی را مطرح 
می کردند به این مفهوم که آمیزش جنسی یک زوج که از نظر 

مذهبی و قانونی مجاز است نباید به شهوت آلوده شود.24
اسالم، برعكس، تجرد را مردود می شمارد. روایت می شود که 
می دانسته  مسلمان  برای  دین  ارکان  از  را  ازدواج  اسالم  پیامبر 
واجب  مردان  برای  را  ازدواج  حنفی  و  مالكی  مكاتب  است. 
کرده اند. زیرا »ازدواج برای مردان سپری است که از آنان در 
محافظت  همجنسگرایی  و  زنباره گی  زنا،  بی بندوباری،  برابر 
تمایالت  کنترل  به  قادر  که  کسانی  به  حتی  ازدواج  می کند«. 
تصور  و  ندارند  رغبتی  فرزند  داشتن  به  یا  هستند  خود  جنسی 
توصیه  بازمی دارد،  اهلل  به  تقرب  از  را  آن ها  ازدواج  می کنند 
می  شود.25 اسالم با تنهایی و تجرد مخالف است و لذت جنسی 
را حق مشروع مؤمنان می داند. رابطه  جنسی در قلمرو خانواده 
وظیفه ای مقدس تلقی می شود. به همین دلیل پیامبر توجه ویژه ای 
به روابط زن و شوهر دارد. به مؤمنان وعده  می دهد که »زندگی 

1٩8٩p. 153 ،  Tannahil  23
 1٩76.،  Bullough  24
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خوبی« در بهشت در انتظار آنان  است. جایی که تنها کار مردان 
جوان   همیشه  و  درشت  چشم  زیبا روی،  زنان  با  که  است  آن 
آمیزش کنند. چنین وعده ای شاید نهایت سعادت و خوشبختی 
را برای مؤمنان مسلمان تصویر می کند.26 این پاداشی است که 
به مرد مؤمن در ازای دینداری، زهد، تقوا و پرهیز کاری در این 
پایان ناپذیر  جنسی  لذت  اعطای  می شود.یعنی  داده  نوید  جهان 
و دسترسی دائم و بی حد و حصر به جسم زن یعنی منشاء لذت 
جسمی. »فتنه صباح« حوری بهشتی را نمونه  زن دلخواه و بهشت 
را  آن  آرزوی  مسلمانان  که  می داند  جامعه ای  آرمانی  مدل  را 
استفاده   مورد  تا  می شوند  آفریده   حوریان  می پرورانند.  سر  در 
مردان قرار بگیرند. همه  ارزش این مخلوقات که هدیه  خداوند 
به مؤمنان است در زیبایی جسمی و جنسی آنان است. حوری 
ویژگی های  از  عاری  و  ندارد  اختیاری  و  اراده  از خود  بهشتی 
مؤمن  که  است  شده  خلق  هدف  این  با  فقط  »او  است.  بشری 
ازجسم او فیض ببرد.«)همان مأخذ( با توجه به این واقعیت که 
اشاره خواهد شد، دستور های مذهبی در جوامع  به آن  اجماالً 
اسالمی حكم قوانین حكومتی را دارند و این درك و برداشت 
از گرایش های جنسی پیامدهای حقوقی خاصی برای زنان در بر 

داشته است.
می کند  تایید  را  جنسی  لذت  که  حال  همان  در  سنتی  اسالم 
یعنی زن همچون  نیز موجه می شمرد؛  را  مراتب جنسی  سلسله 
را  مردان  قرآن  است.  مردان  جنسی  امیال  خدمت  در  شیئی 
»مدیر و مدبر امور زنان می داند« و زنان درستكار را به »اطاعت 
مسلمان  زن  به  می کند.  ملزم  خدا«  رضای  برای  رازداری  و 
سفارش می کند که »چشمان خود را پایین بیاندازد، بدن خود را 
بپوشاند و زینت آالت خود را مگر بر شوهر خود آشكار نكند«. 
پیامد قطعی این سلسله مراتب ملموس در مسائل جنسی که در 

 Sabbah, 1٩88, pp. ٩1-٩7.  26
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قوانین خانواده  جوامع اسالمی گنجانده شده این است که دلیل 
از نظر عاطفی، صرفاً  به لحاظ جنسی و چه  وجودی زنان، چه 
خدمت به مردان است. زنان برای مردان مؤمن حكم »کشتزار« 
را دارند که مرد هر وقت بخواهد به آن وارد می شود. اگر زنی به 
خواست  های جنسی شوهرش تمكین نكند باید مجازات شود.27 
وظایف  و  حقوق  ایران  در  شیعی  شریعت  بر  مبتنی  قوانین   
زنان را بر مبنای این نظر که وظیفه  مذهبی زن گردن نهادن به 
خواست های جنسی شوهر است، تعیین می کند. آیت اهلل خمینی 
این نكته را بدون هیچ ابهامی بیان کرده است: »زنی که به عقد 
دائم مردی در آمده است اجازه ندارد بدون اجازه  شوهر خود 
خانه را ترك کند و باید به هر لذتی که شوهر خواهان آن است 
تسلیم شود و بدون عذر شرعی مجاز نیست که از آمیزش جنسی 
با او خودداری کند«28)318 ( آیت  اهلل خمینی از این هم پیشتر 
کند،  امتناع  شد  ذکر  باال  در  آنچه  انجام  از  زن  »اگر  می رود: 
گناهكار است و حق غذا و لباس و سرپناه به گردن شوهر خود 
ندارد...« سنی ها هم زن شوهردار را به فرمانبرداری و وفاداری و 

قبول آمیزش جنسی  ]به میل شوهر[ مكلف می  کنند.2٩
برداشت سلسله مراتبی اسالم از جنسیت و تبعیض جنسیتی در 
اسالم  اگرچه  که  است  معنا  این  به  جنسی  میل  و  عشق  قلمرو 
را  آن  ارضای  به  نیاز  و  جنسی  خواهش  دیگر  ادیان  برخالف 
ارضای  عمل  در  می شناسد،  رسمیت  به  جنس  دو  هر  برای 
جنسی برای زنان را دشوار می کند. میل جنسی و حق زنان برای 
ارضای جنسی فقط از طریق نهاد ازدواج و بر مبنای سنت های 
حق  از  شوهردار  زن  است.  امكان پذیر  اسالمی  پذیرفته شده  
ارضای جنسی برخوردار است و شوهر نیز موظف است به این 

23. نگاه کنید به قرآن، جزء دوم، سوره ي بقره، آیه 223.  27
, 1٩80, p. 318. 28  خمیني

 p. 34،1٩٩1 ، Chaudhry  2٩
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ماه  از چهار  بیش  که  نیست  مجاز  و شرعاً  بگذارد  احترام  حق 
بر  فرض  حال  این  با  ورزد.  خودداری  همسرش  با  آمیزش  از 
با یک  این است که میل جنسی مرد چنان است که نمی تواند 
که  می دهد  اجازه  او  به  شیعه  در  شرع  بنابراین  شود.  ارضا  زن 
چهار همسر دائم و به هر تعدادی که از عهده اش بر می آید از 
طریق ازدواج موقت همسر صیغه ای )متعه( اختیار کند. این حق 
از  برخورداری  به  زن  واقع حق  در  که  است  مردان  انحصاری 
لذت جنسی را بسیار محدود می کند. اسالم اکیداً همجنسگرایی 
را تقبیح و همجنس گرایان را به شدت مجازات می کند. بنابراین 
تنها راه برای کامیابی جنسی زنان ازدواج است. در وصلت های 
چندهمسری حق زنان برای لذت جنسی به نسبت مردان به یک 

چهارم کاهش می یابد.
گرایش  مورد  در  اسالم  دیدگاه های  در  آشكار  تناقض  این 
به  آن  وسواس گونه   نگرانی های  اصلی  دلیل  شاید  زنانه  جنسی 
در  بی تردید  باشد.  زنان  ناصواب  و  صواب  جنسی  کردار های 
نگریسته می شوند،  به دیده  تحقیر   نا مشروع  فرزندان  سنتی که 
دلیل مهم نظارت بر رفتار اخالقی زنان کسب اطمینان از اصل 
»فاطمه  نظر  به  است.  فرزندان  حالل زادگی  و  پدری  نسب  و 
مرنیسی«، در واقع این ترس آشكار و نهان مردان از میل جنسی 
و قدرت فریبندگی زنان است که تفكیک دوجنس و نظارت 
بر رفتار زنان در فرهنگ اسالمی را توضیح می دهد. زیرا فعال 
محدودیت  حال  عین  در  و  زنان  در  جنسی  تمایالت  انگاشتن 
بی بندوباری  ناگزیر  تلقِی  به  دیدگاه  این  در  آن  ارضای  امكان 
جنسی می انجامد. عالوه بر این چون مرد نمی تواند بنا به طبیعت 
به آسانی  دارد  امكان  بر خواهش های جنسی خود چیره شود، 

قربانی قدرت اغواگری و فریبندگی زنان  شود.
به نظر »فتنه صباح« ترس از شدت خواهش های جنسی و قدرت 
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بدن  و  فیزیكی  جسم  در  را  زن  موجودیت  و  زنان  اغواگری 
به ویژه در  و  اسالمی  او خالصه کردن هم در گفتمان حقوق 
گفتمان های شهوانی اسالمی کاماًل آشكار است. احتمال سرریز 
شدن انرژی جنسی زنان که هیچ مردی را توان مقاومت در برابر 
آن نیست به دو دلیل مایه  نگرانی مردان است: نخست آن که این 
موضوع دلواپسی مردان را در مورد آمیزش جنسی برمی انگیزد. 
و  جنسی  رابطه   کردن  طوالنی  مستلزم  زن  جنسی  ارضای  زیرا 
جستن و یافتن راه هایی برای پاسخگویی به انتظارات زنان در بستر 
برای مسلمانان بحران آفرین  ترتیب روابط جنسی  این  به  است. 
است چرا که ذهن فرد را از خدا دور و به خود معطوف می کند. 
دوم آن که قدرت فریبندگی و اغوای زنانه برای نظم اجتماعی 
جامعه  اسالمی خطری به شمار می آید. از علی ابن ابیطالب نقل 
بالیی  آنكه  بدتر  و  است؛  بال  و  در مجموع آفت  زن  شده که 
مزرعه ای  هم چون  زن  رحم  قرآن،  گفته   به  زیرا  الزم.30  است 
است که نطفه  مرد را در خود پرورش می دهد. مفسران برجسته  
قرآن از جمله »امام غزالی« این قدرت زن را مخرب ترین عنصر 

برای نظم اجتماعی جامعه  مسلمانان به شمار  آورده اند.
روشن است که ترس از وسوسه های زنانه منحصر به دین اسالم 
نیست. از سنت های نوشتاری و شفاهی )تلمود( یهودیت که اقلیت 
"حاسیدیک" پیرو آن هستند، چنین برمی آید که زنان از چنان 
سائقه های جنسی سیری ناپذیر و ستیزه جویانه ای برخوردارند که 
مردان فقط قربانیان حاضر و آماده  وسوسه های زنان هستند. برای 
کشیش های مسیحی نیز زنان موجودات گمراهی هستند که مایه  
تحریک مردان هستند. در واقع "سنت پل" معتقد بود که قدرت 
وامی دارد.)مأخذ  گناه  به  نیز  را  فرشتگان  زنان حتی  فریبندگی 
نظرهایی  اظهار  چنین  17٩( تاثیر   ،178  ،76 صفحه های  قبل 

117 ، 1٩٩5 p. ،  Bouhdiba  30
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درباره  اخالقیات جنسی در تمدن غربی کاماًل آشكار است. با 
مناسبات  اخالقی  غیر  یا  اخالقی  معیارهای  غرب  در  حال  این 
جنسی خصوصی، مادامی  که برای دیگران زیانبار و توهین آمیز 
رابطه   مثاًل  نمی آید.  به حساب  قانونی  الزامات  نباشد، در شمار 
جنسی خارج از ازدواج جرم نیست مشروط به اینكه با رضایت 
طرفین توأم باشد و تجاوز به عنف نباشد و یا طرف این رابطه 
کودکان نباشند. در اسالم، برعكس، هر نوع رابطه  جنسی جرم 
سبب  تفاوت ها  این  باشد.31  شوهر  و  زن  بین  آن که  مگر  است 
زندگی  بر  فلج کننده ای  تأثیر  اسالمی  اخالقیات  است که  شده 
زنان )و مردان( داشته باشند. همین معیارها و آموزه های اخالقی 
و  زنان هستند  فردی  و جایگاه  قانونی  بنای حقوق  زیر  مذهبی 

رعایت آنها از لحاظ قانونی الزام آور است.
کشیش های  اینكه  دارد.  ضرورت  نیز  دیگری  نكته  به  توجه 
مسیحی به جز دوره  کوتاهی در مسند قدرت حكومتی نبودند. 
قدرت  نفوذ  و  گسترش  برای  خود  نوبه   به  هم  آن ها  هرچند 
دینی از ابزار حكومتی سوءاستفاده کرده اند، اما توسعه  سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی در جوامع اروپایی، همگام با استقرار نظام 
حقوقی مدرن، به رسمیت شناختن حقوق افراد در برابر دولت، 
دوره های  در  قانون  برابر  در  همه  برابری  و  همگانی  رأی  حق 
کاهش  به  اروپایی  مختلف  کشورهای  در  و  متفاوت  تاریخی 
خودکامگی کلیسای مسیحی و سوء استفاده  آن از قدرت دولتی 
دیدگاه های  نتوانست  کلیسا  بدین ترتیب  شد.  منتهی  قضایی  و 
بسط  گذشته  مانند  را  اخالقی  غیر  و  اخالقی  مفاهیم  از  خود 
با جدایی  کند.  تحمیل  به شهروندان  را  آن   و  دهد  و گسترش 
الهی شد.  قانون جایگزین حكومت  از دولت، حكومت  کلیسا 
این تحول، فضا را برای ایجاد جامعه  مدنی به نسبت قدرتمندی 

 PP 77-78.،1٩6٩ ،Coulson(  31
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به   دولت  ساختن  درموظف  سرنوشت ساز  گامی  که  کرد  باز 
مبارزه   در  تحوالت  این  بود.  شهروندان  برابر  در  پاسخگویی  
نقش  جنسیتی  برابری  و  عدالت  آوردن  دست  به  برای  زنان 

تعیین کننده ای داشته است.
در آیین یهود زنان بر اساس اینكه به کدام فرقه  یهودی بستگی 
داشته باشند )سنتی های افراطی، محافظه کاران یا اصالح گران( 
تجربه  باشد  چه  آنها  طبقاتی  جایگاه  و  باشند  کجا  اینكه  یا 
ارتدوکس و سنتی در حكومت  متفاوتی داشته اند. جنبش های 
اسرائیل همواره کوشیده اند با استفاده از دولت، منابع بیشتری را 
برای آیین و رسوم خود فراهم آورند و تا آن جا که امكان دارد 
اعتقادات و کردارهای مذهبی خود را به مردم اسرائیل تحمیل 
کنند.32 حقوق قانونی زنان در اسرائیل در مواردی مانند ازدواج 
و طالق در روند همكار ی  و سازش میان اهداف ناسیونالیستی 
یهود  سنتی  آیین  پدرساالرانه   ارزش  های  و  دولت  نظامی(  )و 
پیوند  گرفت.  بود، شكل  پارلمانی  سنتی  ائتالف های  زمینه  که 
این ارزش ها )که زنان را نه شهروند مستقل با عالئق و نیازهای 
و   - یهودی- همسر  و خانواده   نگهبان خانه  اساساً  بلكه  متمایز 
با  می دانست(  یهودیان  بعدی  نسل  تولیدکنندگان  یعنی  مادر 
مصالح »امنیتی« دولت اسرائیل، به عقب نشینی اصول غیر مذهبی 
تصویب  پیوند  این  نمونه  شد.  تمام  زنان  ضرر  به  و  انجامید 
قانون ازدواج و طالق در 1٩53 است که با به رسمیت شناختن 
صالحیت دادگاه های خاخام ها در این موارد ٬ا زدواج و طالق 
مدنی را پایان داد33 اما دولت نظارت بر اعمال و رفتار اخالقی 
نمی آورد.  شمار  به  حكومتی  های  مسئولیت  زمره  در  را  زنان 
رعایت »صراط مستقیم یهودی« که مستلزم پیروی از دستورات 

 Yuval-Davis, 1٩٩2, P. 206.  32
 Landau, 1993, pp. 127-132; Jorgensen, 1994, pp. 285-87.  33

47



به  زیادی  حد  تا  است،  زندگی  امور  تمام  در  مذهبی  خشک 
انتخاب فردی وابسته است مگر آنكه به فرقه های ارتودکس یا 

سنتی های افراطی پیوسته باشند.
به هر حال اسالم نه تنها یک دین بلكه سنتی سیاسی و حقوقی 
نیز هست. اسالم دارای اصول اخالق جنسی است و به شدت بر 
اجرای آن پافشاری می کند و رهبران روحانی آن در عین حال 
و  نیز هستند. آموزش ها  اسالمی  و مجریان جامعه   قانونگذاران 
بیان های روحانیون اسالمی درباره  اخالقیات جنسی و اعمال زنان 
کهنه اندیش  مسلمانان  شیوه های  یا  سنتی  نوشته های  به  منحصر 
نیست. این ها اصولی هستند که از طریق نظام حقوقی و کیفری 
پی گیری و اجرا می شوند. جرم های جنسی در فرهنگ اسالمی 

را باید در چنین زمینه و فضایی درك کرد.
نكته مهم این است که ترس و نگرانی از توان جنسی و رفتار های 
اخالقی زنان به دیدگاه های نسل  های گذشته خالصه نمی شود. 
نوشته های آیت اهلل  بهمن 1357 در  انقالب  از  نمونه پیش  برای 
تأثیر  و  بی حجاب  زنان  حضور  از  او  عمیق  نگرانی  مطهری 
»مصیبت بار« آن بر جوانان آشكار است. او معتقد است که »زنان 
بار آوری هستند  می توانند جوانان را که سمبل قدرت، اراده و 
به موجوداتی زبون، شهوت ران و هیز بدل کنند«.34 مطهری که 
از قدرت اغواگری و تمایالت جنسی زنان سخت بیمناك بود 
توصیه می کرد که حجاب در مؤسسات آموزش عالی اجباری 
شود. او فكر می کرد که حضور زنان بی حجاب در مؤسسه های 
فعالیت های  از  را  مردان  توجه  کارخانه ها  و  ادارات  آموزشی، 
قدرت  هم  حجاب  حتی  او  نظر  به  می کند.  منحرف  تولیدی 
وسوسه گری زنان را کنترل یا محدود نمی کند. از این رو پیشنهاد 
می کند که دانشجویان دختر و پسر باید از هم جدا باشند. پرده 

Motahati, n.d. pp. ٩1-٩3.  34
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کشیدن میان دختران و پسران دانشجو در کالس های درس که 
پس از انقالب به اجرا در آمد از توصیه های او بود.

مسلمانان  استدالل های  مشخص  نمونه   مطهری  عقاید  بی تردید 
محافظه کار است. »ابوالعال مودودی« از روحانیون پاکستانی و از 
مخالفان حقوق بشر غربی معتقد است که زنان برای حفظ نجابت 
و پاکدامنی خود باید خانه نشین شوند و حجاب داشته باشند یا به 
اصطالح در پرده بمانند، زیرا به نظر او »حجاب یكی از اصول 
اساسی حقوق بشر اسالمی است«.35 »مودودی« حكم می کند که 
»زنان باید کاماًل خود را بپوشانند و روبنده ای روی صورت شان 
این  نیز  پاکستانی  مسلمان  حقوقدان  حسین«،  »آفتاب  بكشند«. 
موضوع را مطرح کرده است که حجاب، نجابت هر دو جنس 
شوند.36  خیره   هم   به  مرد  و  زن  نمی گذارد  و  می کند  را حفظ 
برای  را  حجاب  مسلمان،  محافطه کاراِن  آن که  با   این ها  همه   با 
زنان مسلمان ضروری می دانند، لزوماً در مورد خانه نشینی زنان 
اتفاق نظر ندارند. عالوه بر این جنبش ها و دولت های اسالمی به 
رغم زبان بازی در باب اهمیت خانه نشینی زنان آن ها را در عمل 
این کار فقط در شبكه   اجتماعی می کشانند. گرچه  به زندگی 
اموری کاماًل زنانه و به خصوص با در نظر گرفتن جداسازی و 

تفكیک جنسی  در زندگی اجتماعی صورت می گیرد.
و  زنان  جنسی  مخرب  و  زیانبار  قدرت  به  اعتقاد  بدین ترتیب 
خطر آن برای نظم اجتماعی که در قوانین و مقررات حكومتی 
مسلمانان  غیر  و  مسلمانان  بر  یكسان  به  می آید  در  نمایش  به 
یكی  یا  دولتمرد  نقش  در  چه  اسالم گرایان  نیز  می گذارد.  اثر 
و  نجابت  از  که  می دانند  خود  وظیفه   اسالمی  امت  اعضای  از 
اصول  در حقیقت،  کنند.  محافظت  زنان جامعه  همه  پاکدامنی 

1٩٩5pp. 100-101. ، Mayer,  35
 , 1٩٩1, pp. 107-108. ، Chaudhry  36
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اسالمی امر به معروف و نهی از منكر هیچگونه احترامی برای 
حق انتخاب افراد و حق یكسان آنها برای برخورداری از حقوق 
پاسداران شرع  احوالی،  اوضاع و  نیست. در چنین  قائل  قانونی 
خود  چنگ  در  را  مردان  و  زنان  زندگی  وجوه  تمام  اسالم 
زنان، حرام  برای  رانندگی  مثاًل در عربستان سعودی  گرفته اند. 
مانند  فن  صاحب  و  متوسط  طبقه   زنان  با  سودان،  در  است. 
روسپیان رفتار می شود. دولت و پاسداران اخالقی خودسر، آنان 
نوع  و  کار  محل  در  حضور  برای  و  می  کنند  اذیت  و  آزار  را 
رابطه با همكاران مردشان مورد بازخواست قرار می دهند.37 در 
ایران رئیس نیروهای انتظامی تهران حكم می دهد که زنان نباید 
به مردان غریبه لبخند بزنند زیرا لبخند زنان ممكن است شهوات 
شیطانی را تحریک کند.38 این روش ها مشروعیت خود را از این 
باور کسب می کند که تمایل جنسی زنان باید برای خیر و صالح 
جامعه محدود، رام و کنترل شود. به این ترتیب، کنترل دولت 
بر رفتار اخالقی زنان تا مرز نظارت بر حرکات، نگاه  و لبخند 

زنان پیش می رود.
با این پرسش ها روبه رو می کند که  این واقعیات به ناچار ما را 
شرایط  کدام  و  مذهبی  و  فرهنگی  پندار های  و  انگاره ها  چه 
پیچیده اجتماعی- فرهنگی و سیاسی نفود و اقتدار هراس انگیز 
قوانین و سنت هایی اسالمی را بر زندگی زنان تداوم می بخشد؟ 
چه انگیزه ها ی روان شناختی و چه قالب های  ذهنی در فرهنگ 
اسالمی چنین مقررات خشنی را از سوی مردان در مسائل اخالقی 
و جنسی به زنان تحمیل می کند و یا بر آن صحه می گذارد؟ این 
اسالمی  بنیادگرای  بغرنج ظهور جنبش های  علل  تبعاً  پرسش ها 
نیز در  را  در جوامع خاورمیانه و شمال آفریقا در عصر حاضر 

 Hale, 1٩٩6, p. 1٩2.  37
4. نگاه کنید به ایران تایمز، )17 ژوئن 1٩٩4(.   38
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بر می گیرد.
ساختار ایدئولوژیک جنسیت زنانه به عنوان نماد هویت اسالمی 
و اهمیت محوری آن در برنامه های »پاکسازی فرهنگی« به این 
معناست که روند اسالمی کردن جوامع اسالمی برای زنان بیش 
از مردان زیانبار است. تجویز قانونی انواع خشونت های جنسیتی 
بوده  اسالمی کردن  طرح  فوری  و  بی درنگ  پیامد  زنان  علیه 
زنان  سنگسار  چون  حیرت آوری  و  کهنه  قوانین  احیای  است. 
به اتهام ارتكاب زنا، جایگاه حقوقی زنان را تنزل داده است و 
احكام  به  مربوط  مقررات  می کند.  ترویج  را  زنان  با  خصومت 
قانون شهادت  و  اسالمی مصوبه  سال 1٩7٩  تعزیرات  و  حدود 
علیه  ویژه  به  کرد  متداول  پاکستان  در  را  آن  الحق«  »ضیاء  که 
زنان بكار گرفته می شود. بنا بر تعبیر این قانون بخشی از احكام 
زنا هم روابط جنسی خارج از ازدواج و هم تجاوز به عنف را 
در بر می گیرد. زن و مرد متهم به زنا به سنگسار یا به صد ضربه 
مورد  در  حكم  همین  می شوند.  محكوم  مرگ  سپس  و  شالق 
زنان تجاوز شده هم به اجرا درمی آید. برای اینكه دادگاه تعیین 
اینكه زن  )یعنی  است  بوده  تجاوز  یا  زنا  رابطه  جنسی  کند که 
حضور  یا  متجاوز  مرد  اقرار  خیر(  یا  بوده  راضی  رابطه  این  به 
است.  الزم  اعتماد«  »قابل  اخالقی  نظر  از  و  مسلمان  مرد  چهار 
با این تفاصیل، شهادت زنان حتی در صورت تجاوز قابل قبول 
نیست. »ضیا الحق« با تصویب این قانون ضمن مخدوش کردن 
این واقعیت که حتی در  به  با توجه  مرز تجاوز جنسی و زنا و 
تجاوز کار  فرد  گناهكاری  اثبات  هم  مدرن  حقوقی  نظام های 
امری دشوار است، تبعیض نسبت به زنان را افزایش داد و امكان 
فرار از مجازات را برای تجاوزکاران فراهم آورد.3٩ در میان زنان 
شالق خورده، جریمه شده و زندانی، زن خدمتكار کوری به نام 

 Mumtaz & Shaheed, 1٩87, pp. 100-106; Haq, 1٩٩6, pp. 158-175.  3٩
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صفیه بود که از تجاوزهای جنسی مكرر کارفرمایش جان سالم 
به دربرده بود. مسئله این است که این قانون و احكام وحشیانه 
و خشن گناه جرایم و خشونت جنسی مردان علیه زنان را نیز به 

گردن زنان می اندازد.
بود،  اسالمی  هم  این  از  پیش  که  سودان  در  کردن«  »اسالمی 
سودان  کشور   1٩83 سال  در  »نومیری«  که  شد  آغاز  هنگامی  
شریعت  احكام  از  سرسختی  با  و  اعالم  اسالمی  جمهوری  را 
طرفداری کرد. در این میان، زنان بیش از همه آسیب دیدند. به 
با تصویب قانون مجازات اسالمی،  عنوان نمونه، رژیم نومیری 
قانون ممنوعیت  مثله کردن آلت جنسی زنان infibulation را که 
در دوران استعمار انگلیس تصویب شده و تا سال 1٩83 به اجرا 
در نیامده بود، ملغی کرد . پس از سقوط نومیری در سال 1٩8٩ و 
روی کار آمدن نظامیان بنیادگرا، سیاست اسالمی کردن شدت و 
شتاب بیشتری پیدا کرد. یكی از اولین قوانین این دولت محدود 
به  پوشش  کردن آزادی عمل زنان و تحمیل مقررات مربوط 
یعنی حجاب بود. پس از آن قانون اساسی به حال تعلیق در آمد. 
احزاب سیاسی، اتحادیه ها و انجمن های صنفی غیر قانونی اعالم 

شدند و احكام شرعی بر غیر مسلمانان نیز تحمیل شدند. 
در  زنان  ستم  گفت  می توان  منطقاً  شرایط  این  به  توجه  با 
عقب  ماندگی  درهم آمیختگی  نتیجه  اسالمی  فرهنگ های 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی جوامع اسالمی با آداب 
و رسوم بومی و ارزش های فرهنگی پدرساالرانه است. همه  این 
عوامل دست به دست هم داده اند  تا اقتدار دستورات مذهبی و 
زن ستیزانه بر زندگی زنان پایدار بماند. ادغام سیاست و مذهب 
و نبود حد و مرز روشن بین سیاستمداران، قانونگذاران و رهبران 
روحانی و مذهبی، مانع از رشد و اعتالی جامعه  مدنی است. در 
بیشتر کشورهای اسالمی جهان، مگر در لحظات نادر تاریخی، 
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و   مترقی  نیروهای  فعالیت  برای  فضایی  یعنی  مدنی  جامعه  
آزادیخواه  تشكل های زنان، اقلیت  های دینی و نیروهای مترقی 
مذهبی  رهبران  ندارد.  وجود  سیاسی  عرصه  در  غیر  مذهبی  و 
از  و  از وحدت دین و سیاست  به یكسان  زمامداران سیاسی  و 
جامعه  مدنی سرکوب شده البته به جز اوقاتی که منافع شان باهم  
تقدس  با  می کوشند  آن ها  می برند.  سود  باشد  نداشته  خوانایی 
مترقی  چالش های  برابر  در  خودرا  سیاسی،  احكام  به  بخشیدن 
و رادیكال محافظت کنند. بدیهی است چنین شرایط سیاسی- 

اجتماعی مساعد تغییر به نفع زنان نیست.
به  زن  بدن  بر  تمرکز  با  است که  این  در  نهایت  در  ماجرا  طنز 
با توسل به دالیل و براهین قرآنی  عنوان نماد حرمت جامعه و 
جوامع  در  زنان  انقیاد  توجیه  برای  اصول گرا  مذهبی  نسخ  و 
اسالمی، پندارهای استعمارگران درباره اسالم و حقوق زنان به 
عنوان نظمی ایستا و تغییرناپذیر بازیابی و تكرار می شود. این دو 
بنیادگرایی، همانند همه   به ظاهر متضاد، یعنی استعمار و  قطب 
افراط گرایان در پاره ای مسائل باهم تالقی می کنند. بنیادگرایان 
مخالفان  با  پیكار  در  برنده   زنان  چون ورق  از جسم  استفاده  با 
دیدگاه های  همان  اکراه،  به  و  ناخواسته  واقع، هرچند  در  خود 

استعمارگران غربی را بازتولید می کنند. 
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جوامع اسالمی در سراسر »مشرق زمین« تنها جوامعی هستند که 
است.  خورده  گره  مذهب  نقش  با  تمامی  به  تقریباً  هویت شان 
اسالم و آن هم در روایت شرق گرایانه آن نیرویی به نظر می رسد 
که همه  جنبه های زندگی اجتماعی را سازمان می دهد. همانطور 
که »فرسون« و »هجر« خاطرنشان می کنند٬ با آنكه هر سه دین 
یهود، مسیحیت و اسالم الگوهای کلی برای نظم اجتماعی ارائه 
نمی شوند«.  تحلیل  عنوان  این  تحت  مسیحی  »جوامع  می کنند، 
نامیده می شود  نیز که معموالً دولت یهود  حتی جامعه  اسرائیل 
به عنوان جامعه ای غیر مذهبی مورد بررسی قرار می گیرد. صرفاً 
اسالم  تاریخ  نام  با  آن  »همواره  از  که  است  خاورمیانه  تاریخ 
از  نامتغیر٬ مصون  ایستا و  »با ویژ  گی  یاد می شود«، آنهم اسالم 
مانند  خارجی  عوامل  پیامد های  از  جدامانده  تاریخی  تحوالت 

تماس با غرب«.40
 چنان که در فصل اول اشاره شد، مذهب نقش تعیین کننده ای در 
توضیح جایگاه زنان در جوامع اسالمی دارد. در واقع، سرکوب 
برنامه ریزی شده  »زنان مسلمان« در آن چه » ادوارد سعید« شرقی 
نامیده نقش محوری داشته  کردن (orientalization ( خاورمیانه 
اروپایی  "خودی"  متضاد  "بیگانه"  شرقی  معنا  که  این  به  است. 
قطب  دو  غرب  و  دیگر، شرق  عبارت  به  یا  است  شده  قلمداد 
تفاوت های  منكر  سعید«  »ادوارد  شده اند.  یكدیگر  از  متمایز 
واقعی موجود در واقعیت های انسانی یعنی کردارهای اجتماعی 
و آداب و رسوم فرهنگی نیست. به نظر او جوامع انسانی دارای 
متفاوتی  آشكارا  نژادهای  حتی  و  سنت ها  تاریخ ،  فرهنگ ها، 
هستند، اما شرق گرایی )ارینتالیسم( Orientalism به عنوان نوعی 
بالفعل،  اندیشه بر این تفاوت ها، چه به لحاظ تاریخی و چه  از 

 Fersoun & Hajjar, 1990, p. 164.  40
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انگشت می گذارد تا »اهمیت این تمایزها میان مردم را از لحاظ 
ملزومات شرق گرایی  از  کند«. یكی  برجسته  عملی  و  تاریخی 
اعتقاد به وجود تفاوتی بنیادین میان فرادستی غرب و فرودستی 
بیگانگان  و  »ما«(  )اروپا،  غرب،  خودی     ها  میان  تمایز  شرق، 
)خاورزمین، شرق، »آن ها«( است . اعتقاد به قدرت مندی غرب 
و ضعف شرق در این دیدگاه کاماًل آشكار است. این دیدگاه 
به غرب اقتداری مشروع می بخشد تا نه تنها تصویری دلخواه از 
شرق ترسیم کند بلكه واقعیت آن را نیز تغییر دهد و بدین ترتیب 
واگذار  غرب  به  شرقی ها  کردن«  متمدن  »مأموریت  که  است 

می شود.41 
 نظر» سعید« این نیست که »شرق ماهیتاً یک مفهوم یا مخلوقی 
او پدیده   به گمان  ندارد«، اما  با واقعیت  است که هیچ تطابقی 
که  می شود  مربوط  نظریه  هایی  و  آرا  به  اصوالً  شرق گرایی 
شرق شناسان »بدون توجه به واقعیت« درباره  شرق بیان کرده اند. 
تا  است  داده  آنان  به  را  امكان  این  اروپایی ها  فكری«  »قدرت 
شرق را پدیده ای با ویژگی های پایدار بدانند که شرقی ها را از 
اروپایی ها متمایز می کند. مؤلفه  اصلی بحث »ادوارد سعید« »مهار 
غیر خودی ها از طریق دانش و معرفت است«.42 او این حقیقت 
و  جوامع  درباره   غربی  نوشته های  که  می دهد  قرار  نظر  مد  را 
و  است  گرفته  شكل  ویژه ای  بستر  در  اسالمی  فرهنگ های 
تصویری که در ادبیات و نوشته های پژوهشی غربی از عرب ها، 
ایرانی ها و مسلمانان به طور کلی و از کردارهای فرهنگی آنان 
ارائه می شود با منافع سیاسی، اقتصادی و حرفه ای غرب به هم 
آمیخته است. نكته  مهم و اساسی دیگر آن است که خط فاصل 
میان شرق و غرب مرز طبیعی ندارد، بلكه ساخته و پرداخته  بشر 

 Said, 1979, pp. 42-45.  41

 Turner, 1994, p. 96.  42
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است که می توان آن را »جغرافیای تخیلی« نامید. 
مانند  مشابه  برجسته  آثار  دیگر  و  سعید  »شرق گرایی«  کتاب 
 )1٩86( Talal Asad اسد«  نوشته »طالل  انسان شناسی اسالم«  »ایده  
 Thierry Hentsch هنش«  »تی یری  نوشته   خاورمیانه«  از  »تصوری  و 
)1٩٩2( این تأثیر را بر خواننده  می گذارد که »مشرق « به معنایی 
که ذکر شد٬ دست کم از قرن نوزدهم به این سو در نوشته های 
رویایی،  »شرِق  یعنی  است؛  داشته  وجود  غرب  ادبی  و  فلسفی 
قربانی سیاست بازی و زاده  خیال «.43 این گونه بود که شرق گرایی 
به عنوان یک تفكر ابداع شد نه از روی الگویی واقعی »بلكه از 

این رو که امكان ساختن این مفهوم وجود داشت«. 
بازنمونی           گفتمان  در  قدرت  و  دانش  میان  نزدیک  پیوند 
است.  روشن  کاماًل  شرق گرایی   Representational discourse

از  فلوبر«  از تصویری است که گوستاو  تفسیر سعید  نمونه آن، 
زن مسلمان ارائه می کند:  »برخورد فلوبر با یک فاحشه  درباری 
مصری بر تصویری که از زن مسلمان ارائه می دهد تأثیر زیادی 
نمی زند،  به خود حرف  این زن هیچوقت راجع  گذاشته است. 
احساسات، سرگذشت و حضور خود را آشكار نمی کند. فلوبر 
به جای او سخن می گوید و او را می شناساند. اما فلوبر خارجی،  
نسبتا ثروتمند و مذکر است و این ها همان عوامل تاریخی سلطه 
هستند که نه تنها به او اجازه می دهد تا کوچک خانم را به تملک 
خود درآورد، بلكه به جای او حرف بزند و حتی به خوانندگان 
خود توضیح دهد که آن زن چگونه نمونه  مشخص زن شرقی« 

است.)سعید ٬ ص 6( 
و  احساسات  می توان  که  است  پیچیده ای  بافت  چنین  در  تنها 
پیشداوری های تند ضد عرب، ضد ایرانی و ضد اسالمی را بهتر 
با  سعید«  »ادوارد   Orientalism »رشق گرایی«  کتاب  کرد.  درك 

 Hentsch, 1992, p. 119.  43
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به کار رفته است  همان صالبت فاضالنه ای که در نگارش آن 
موضوع تحلیل های انتقادی و بررسی تیزبینانه  پژوهشگران دیگر 
Orientalism- قرار گرفته است. او به خاطر شرق گرایی واژگونه
in-reverse 44 و نگرش غیر تاریخی، نامنسجم و بومی گرا و ارائه 

چهره  غیر واقعی از اسالم مورد انتقاد قرار گرفت. سعید فقط به 
انتقاد شده  به وی  پاسخ داده است.45 همچنین  اندکی  انتقادات 
است که هنگام تحریر این کتاب »نتوانسته از نقش قربانی خارج 
شود«.  وا اینكه او با استفاده از احساس گناه روشنفكران غربی 
کوشیده آن ها را وادار به سكوت کند.46 البته انتقاد »ادوارد سعید« 
از  به طورکلی  و  عرب ها  مسلمانان،  از  غربی ها  تصویرسازی  از 
پژوهشگرانی  او،  از  پیش  نبود.  تازه ای  موضوع  اسالمی  تمدن 
مانند »ماکسیم رودنسون«، »طالل اسد« و »حمید عنایت« در عرصه 
آکادمیک انگلیسی زبان کوشیده بودند اسطوره  شرق شناسان از 
و  تجزیه  اما  کنند،   deconstruct ساخت گشایی  را  اسالم  جهان 
تحلیل دقیق ادوارد سعید از گفتمان های استعماری شرق شناسان 
عرصه های سیاسی و تحقیقی جدیدی را گشود. سعید در مورد 
خطرات آثار شرق شناسان غربی هشدارهای تازه ای داد و همین 
سبب شد که ارزیابی دیدگاه های غرب از خاورمیانه با حساسیت 
بیشتری همراه شود و در میان پژوهشگران جوان تری که درباره  
تصویرپردازی  و  هویت  نژادگرایی،  استعمار،  پسا  ناسیونالیسم، 
تحقیق می کنند شور و حال تازه ای ایجاد شود. »پارتا چاترجی«، 
محقق هندی، درباره  کتاب ادوارد سعید سخنی گفت که می تواند 

Al-Azm, 1981, pp. 367-371.              44
 ’Orientalism Reconsidered’ in Arab Society: Continuityادوارد  ، . سعید   45
 In Theory:، نگاه کنید به کتاب ایجاز احمد .and Change, Froom Helkm, London , 1٩85.
Classes, Nations, Literature, Verso, 1٩٩2و مقاله اي از صادق جالل العظم 1٩81 ( »شرق گرایي 
و شرق گرایي وارونه« khamsin, No.8, Ithaca press, London .که با لحني شدید و منحصر به فرد 

شرق گرایي را به نقد کشیده اند . 

 Hentsch, 1992, pp. 189, 193.  46
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سخن همه  کسانی باشد که این کتاب را خوانده اند: »این مطالبی 
است که همیشه می دانستیم و می خواستیم بگوییم، اما زباِن گفتن 
و بیان شفاف آن را نمی یافتیم.«47 کتاب »رشق گرایی« ادوارد سعید 
و دیگر آثار تحقیقی ضد شرق گرایی به طور مشخص به مسئله 
جنسیت نمی پردازند، اما در این عرصه به قول »بروس رابینسون« 
این  و  متعارف ضد تصویرپردازی« صحه گذارده اند  بر »شعور 
موضوع به »انكار بالمنازع حق یا توان تصویرپردازی  از دیگران

) others( انجامیده است«.48

آغازی نو در مطالعات اسالم و جنسیت

درمیان دانش پژوهان خاورمیانه و تحقیقاتی که در باب اسالم و 
انجام شده است گرایش های ضد شرق گرایی جایگاه  جنسیت 
گفتمان  تحلیل  به  که  فمینیست هایی  توصیه  یافته اند.  خاصی 
مباحثات ضد  با  مقابله  در  بود که  این  پرداختند  می  استعماری 
تفكیک  ازجمله درباره حجاب و   )counter-hegemonic ( سلطه 
به  زنان  نسبت  تبعیضات اسالم  برجسته   جنسیتی، که شاخصان 
است،  این سنت ها در ارتباط با حضور استعمار در منطقه، دست 
کم در جوامع اسالمی مانند ایران، مصر و الجزایر ارزیابی شود. 
سرمایه داری  حضور  مثبت  تأثیر  به  مربوط  نظر  آنان  از  بعضی 
اروپا در افزایش فعالیت های اقتصادی زنان را به چالش کشیدند. 
این گروه از فمینیست ها اعتقاد داشتند که سرمایه داری اروپا با 
متزلزل ساختن تولید خرِد منسوجات به فعالیت بازرگانان زن در 

سراسر منطقه آسیب رساند.4٩

 Chatterjee, 1992, p. 195.  47
 Robbinsons, 1992, pp. 49-50.  48

Keddie  ، 1981؛ Sayigh ، 1981؛ Cole ، 1981؛ Smith ، 1984؛   4٩
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با قراردادن زنان و حقوق  استدالل آنان این بود ه که استعمار 
آنان در مرکز سیاست های امپریالیستی خود در خاورمیانه هویت 
مسلمانان را تنها در عرصه  کنترل و نظارت بر کردارهای اخالقی 
و ظاهر زنان در سرزمین های مستعمره  اسالمی جلوه داد. پنهان 
کردن زنان از نگاه  خیره  غرب و محافظت از جسم و فكر آنان در 
برابر نفوذ خارجی، مظهر هویت اسالمی، شأن اجتماعی و تداوم 
جنسیتی  سیاست های  بدین ترتیب،  شد.  اجتماعی  و  فرهنگی 
متمدن کردن  و  »آزاد  اصطالح  به  برای  استعماری  قدرت های 
زنان« به ضد خود تبدیل شد و مقاومت هایی را برانگیخت که 
انتظار آن نمی رفت. برای نمونه فرانسوی ها در دوران حكومت 
خود در الجزایر برای ایجاد فشار اجتماعی به خانواده هایی که 
از همكاری با زمامداران جدید سر باز می زدند از روسپی گری 
از  یكی  جنسیت  که  شد  سبب  امر  همین  می کردند.  استفاده 
العمل  مشخصه های مبارزه ملی و ضد استعماری شود وعكس 
واقع  در  نظریات  این  برانگیزد.50  را  بیشتری  فرهنگی  و  مذهبی 
پاسخی ضروری برای پرکردن شكاف موجود در آثار مربوط 

به مناسبات جنسیتی در خاورمیانه بود. 
داشت.  بسیاری  فاصله   پیشین  نوشته های  با  جدید  تحقیقات 
درباره   مترقی  نوشته های  از  اندك  شماری  جز  به  قبلی  آثار 
ایده ها و  تاریخ اسالم و  فقط  تقریباً  اقتصادی خاورمیانه  مسائل 
حال،  این  با  می دادند.  قرار  بحث  مورد  را  اسالمی  ارزش های 
انزوا کشاندن  »به  نوعی  با   Tucker »تاکر«  به گفته   بنا  هم  هنوز 
تاریخ زنان« روبه رو هستیم. مورخان اجتماعی درباره  موضوعات 
و مقوالت متنوع خاورمیانه قلم  می زنند، اما در این آثار به ندرت 
به تفكری منسجم درباره مسائل جنسیتی برخورد می کنیم و فقط 

 Lazerg, 1995, p. 55.  50
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به عنوان موضوعی گذرا به زنان پرداخته می شود.51 با این همه، 
و  زنان  مسائل  درباره   خاورمیانه  در  اکنون  که  محققانی  شمار 
جنسیت دست به  قلم می برند بسیار بیشتر و تعداد کسانی که به 
موضوع عالقه مند هستند از آن هم بیشتر است. به گفته  »سیمونا 
شارونی«، میزان انتشارات، مقاالت و کنفرانس ها در باب مسائل 
زنان و جنسیت نشانگر این است که این مقوله به موضوع اصلی 
خاورمیانه  پژوهش های  در  آموزشی  سرفصل های  و  بررسی ها 

نزدیک تر می شود.52
با ظهور و قدرت گرفتن بنیادگرایی اسالمی در اواخر دهه  هفتاد 
و اوایل دهه هشتاد میالدی و پیامد آن در دنیای سیاست، موج 
جدیدی از اسالم هراسی در غرب به راه افتاد. سال های سخت 
و دشواری بود. انقالب ایران در سال 1357 )1٩7٩( بر ضد شاه 
متحد  دو   ،1٩81 در  مصر  جمهور  رئیس  سادات  انور  ترور  و 
»مدرن« و پر زور غرب در منطقه را از قدرت برکنار کرد. هر 
دو این رویدادها در نتیجه  اقدامات اسالم گرایان یا دست کم با 
مداخله  عملی آن ها صورت گرفت. اشغال سفارت آمریكا در 
ایران و دو جنبش نظامی مردمی و اسالمی یعنی حزب اهلل لبنان 
و حماس در سرزمین های اشغالی، آمریكا و نزدیک ترین متحد 
آن یعنی اسرائیل را در منطقه به طور مستقیم به چالش کشید. 
پس از آن با جنگ خلیج، نژاد گرایی وحشیانه ای بر ضد عرب ها 

و مسلمانان در کشورهای غربی به ویژه در آمریكا آغاز شد. 
اگر اخبار، تفسیرها، گزارش ها و شوخی های نژادی و استفاده  
و  تلویزیونی  کمدی های  در  مقدس  کتاب  استعارات  از 
مسلمانان  و  بر ضد عرب ها  که  بیاوریم  یاد  به  را  گزارش هایی 
می توان  شد،  ظاهر  رسانه ها  تمام  در  شعبده بازی  و  تردستی  با 

 Tucker, 1990, pp. 198- 227.  51
 - Sharoni, 1997, p. 28.  52
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آن  در  رسانه ها   » دهنده  جهت  »قدرت  و  اسالم هراسی  میزان 
دوران را درك کرد. تصویرپردازی ناشیانه ای که برای توجیه 
متمدن  پایدار غرب  و  ارائه  شد تضاد همیشگی  به عراق  حمله 
و دمكراتیک با شرق مسلمان را از نو دامن زد. فیلم هایی مانند 
»بدون دخترم هرگز« که از قضا هم زمان با عملیات توفان صحرا 
در خدمت توجیه  نظایر آن، صرفاً  نمایش ظاهر شد و  بر پرده  
شترسوار«53  و  »بیابانی  عراقی های  با  بزدالنه   و  وحشیانه  جنگ 
هوشمند« و  »بمب های  توسط  عراقی  بی پناه  نظامی های  غیر  و 

اسلحه های لیزری بود.
استعمارگرانه  خود  غرب در همان حال که می کوشید گذشته  
را از خاطر ه ها محو کند، با کشش و اشتیاق بی امان و مقاومت 
ناپذیری برای اهریمن خو جلوه دادن مسلمانان و عرب ها دست 
اساسی ترین  به  خود  گمان  به  روی  همین  از  و  بود  گریبان  به 
اختالف یعنی سیاست ها و کردارهای جنسیتی مسلمانان متوسل 
عجیب  پوشش  و  زنان  با  مسلمانان  بدرفتاری  دیگر  شد.  بار 
شواهد  با  همراه  خاورمیانه  به  مربوط  گفتمان   محور  آن ها 
نارسایی های سیاسی، فرهنگی و  اثبات  برای  قانع کننده  قاطع و 
اخالقی جهان اسالم قرار گرفت. حجاب و جداسازی جنسی در 
مكان های عمومی در ایران و برخی جوامع اسالمی، کلیشه ها و 
نمود هایی مبنی بر همسانی مسلمانان و عرب ها را ترویج می کرد. 
گفت وگوها و بحث های خودستایانه درباره  حقوق زنان غربی٬ 
»اینجا« در تقابل با محرومیت زنان »آنجا« در واقع هیزمی بود که 
به آتش نژادپرستی انداخته می شد و تاحدی از اتهام گردن کشی 

و ضعیف کشی بیرحمانه و خشن غرب می کاست.
ضد  بر  غربی ها  نژادی  تصورات  زور  پر  زرادخانه   با  مقابله 

  Norton و De Awi 1٩٩1 براي آشنایي با استعارات جنگ نژادي به گزارش روشنگرانه ي .  53
1٩٩1مراجعه کنید.
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پاسخ  شد.  تبدیل  مبرم  نیازی  به  ایرانی ها  و  عرب ها  مسلمانان، 
و  اروپایی  دانشگاه های  در  خاورمیانه  دانش  پژوهان  پرشور 
افزایش  اسالم  هراسی٬  جنون  مجدِد  شیوِع  به  شمالی  آمریكای 
سریع انتشارات، تشكیل کنفرانس ها و سمینارهای متعدد درباره  
فشار  دید.  باید  راستا  این  در  را  جنسیتی  کردارهای  و  اسالم 
سیاسی در این مقطع، مطالعاتی را درباره  اسالم و جنسیت ایجاب 
 ٬ اسالم  از  غرب  متداول  تصور  با  مقابله  درعین  که  می کرد 
خودباور باشند. شمار زیادی آثار روشنگرانه،  تحقیقات میدانی، 
مطالعات تاریخی با بازبینی نقش و منزلت زنان در جوامع مسلمان 
به پیچیدگی و تنوع موقعیت زنان خاورمیانه  توجه مخاطبان را 
از  موقعیت جغرافیایی  تفاوت های طبقاتی٬  قومیت و  اهمیت  و 
دیگر٬  سوی  از  آن ها  مقاومت  و  ایستادگی  توانایی٬  و  سویی 
با  مقابله  به  خاص  توجه  با  پژوهشگران  این  می کردند.  جلب 
تصاویر کلیشه ای و استعماری از اسالم و زنان مسلمان سرانجام 
موفق شدند تا حد زیادی موازنه را به نفع مطالعات اثباتی زنان 
در جوامع اسالمی تغییر دهند و گفتمان های شرق شناسانه قدیم 

و جدید را در معرض شک و تردید قرار دهند. 
ضد  جنسیتی  تحقیقات  برابر  در  که  بود  خطیری  وظیفه   این 
پیشداوری های  با  می بایست  آثار  این  داشت.  قرار  شرق گرایی 
ضد اسالمی و تصویرپردازی های جدید شرق گرایی درباره  زنان 
توجیه گرانه  دفاع  دام  در  بی آن که  می کردند  برخورد  مسلمان 
و  گفتمان   برای  یا  شوند  گرفتار  اسالم  جنسیتی  ازکردارهای 
اسالم گرا  زمامداران  و  نظریه پردازان  سرکوب گرانه   اقدامات 

عذر و بهانه تراشی کنند.
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ترسیم سیمایی نو از »زن مسلمان« 

در  خاورمیانه  در  زنان  وضعیت  به  مربوط  مطالعات  افزایش 
پیچیدگی  از  آگاهانه تر  و  دقیق تر  برداشت  و  درك  پرتوی 
و  اروپامدار  تصویرپردازی های  از  رمزگشایی  و  زنان  زندگی 
خودستایانه  استعمار از زنان در جوامع اسالمی جای خوشحالی 
پر مخاطره   وجه  که  ساخت  خاطرنشان  باید  حال  این  با  دارد. 
یعنی  است.  نگرفته  قرار  توجه  اندازه ی کافی مورد  به  این کار 
نظم  حافظ  کردارهای  و  قانونی  نهادهای  نقش  پایداری  دالیل 
پدرساالرانه و مناسباتی که طی قرون متمادی بر زندگی زنان در 

جوامع اسالمی کاماًل سایه افكنده  است.
فرهنگی  اجتماعی-  عوامل  پژوهشگران،  از  چشمگیری  شمار 
پدرساالرانه موجود و ساختارهای اقتصادی و نظام های سیاسی 
آنان حفظ  منافع  به  توجه  با  یا  امپریالیستی  مداخله ی  با  )که  را 
یا مقاوم شده اند( عوامل اصلی مرد ـ محوری در این جوامع و 
در جوامع  حقیقی  برابری  و  جنسیتی  دمكراسی  برابر  در  مانعی 
اسالمی می دانند. پژوهش آنها خوشبختانه عالوه بر نفوذ اسالم 
و  سیاسی  منافع  ازجمله  خاورمیانه،  اجتماعی  واقعیت های  سایر 
برای  را  میدان  امپریالیستی را که  اقتصادی جهانی و مداخالت 
ندیده  می کند  باز  بنیادگرایی  مسلک های  انواع  زیاده روی های 
نمی گیرد. چنین آثاری صرفاً بر آنچه صباغ »فرهنگ تیره روزی« 
می نامد تاکید نمی کند یعنی »سلطه  مردان در فرهنگ اسالمی را 
بیش از اندازه  واقعی آن جلوه نمی دهند«.54 نیز با برجسته کردن 
آنان،  قربانی شدن  فقط  نه  و  زنان  پیگیر   مبارزات  و  توانایی ها 
تجربه های روزمره زندگی زنان تحت قوانین اسالمی پدرساالرانه 

Sabbagh, 1996, xiii. ُ  54
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از  بسیاری  نمیكنند.55  پنهان  را  فرهنگی  سنت های  و  نهادها  و 
آنان توجه ما را به کاستی های گفتمان های غالب در مورد زنان 
خاورمیانه جلب می کنند. به عنوان نمونه، »کندیوتی« با مردود 
و  اسالم  درباره  یک پارچه  و  ماهیت   باور  برداشت های  شمردن 
پدرساالری چنین استدالل می کند که اصطالح پدرساالری آن 
نظام های مختلف  با  امتزاج اسالم  بتواند  نیست که  اندازه جامع 
جنسیت   مشخص  مادی  مناسبات  در  ریشه  که  را  مردساالری 
سیاسی،  گونه های  و  اشكال  بر  او  تاکید  دهد.  توضیح  دارد، 
حقوقی و کردارهایی است که معرف »پیچیدگی های فرهنگی 
گوناگونی بوده که اسالم با آن ها مواجه بوده است« . او در عین 
حال »خط  مشی های سیاسی متفاوت دولت- ملت های مدرن و 
می دهد.  قرار  توجه  مورد  نیز  را  آن ها«  ملی  تاریخ  ویژگی های 
نوع  از  پدرساالری  با  اسالم  تاریخی  پیوند  که  اینجاست  نكته 
فرهنگی،  عوامل  که  کند  پنهان  را  این حقیقت  نباید  آن  سنتی 
به آموزش،  استخدام  سیاسی و اجتماعی   درجه  دسترسی زنان 
نیز  »هاتم«   56. کرده  تعیین  جوامع  در  را  سیاسی  مشارکت  و 
زنان«  و  مدرنیته  اسالم،  چون  مختلفی  مقوالت  »ساختارشكنی 
از  زنان  زندگی  تغییر  هدف  با  مفید  گفت وگو های  »آغاز  و 
هر طبقه، هر گروه قومی و هر منطقه«  را امری الزم می شمرد. 
در  زنان  مسائل  درباره   مسلط  گفتمان های  که  است  معتقد  او 
وچه  مدرنیست  ناسیونالیست های  سوی  از  چه  اسالمی  جوامع 
اسالم گرایان محافظه کار به آخر خط رسیده اند. این گفتمان ها 
به شیوه های گوناگون هرگونه تحرکی را از زنان سلب می کنند، 
زیرا ضمن آن که »برای کسب مشروعیت سیاسی بنیاد و اساس 
از  دفاع  داده اند،  قرار  عربی  ـ  اسالمی  فرهنگ  همان  را  خود 

 ، Badran 1992؛ ، Keddie 1987، 1992، 1995؛ ، Mernissi 1992 و 1995؛  Kandiyoti  55
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این  مسلم  قدر  می دانند«57.  خود  فرعی  تعهد  را  زنان  حقوق 
بنیادگرا  جنبش های  ظهور  پیامدهای  از  می کوشند  پژوهش ها 
برای زنان و اسالمی کردن تمام و کمال جوامع از پیش مسلمان 

تحلیلی صادقانه ارائه کنند.
نظریه پردازی های شان  که  هستند  پژوهشگرانی  دیگر  در سمت 
درباره  زنان خاورمیانه بیشتر متمرکز بر شناختن جایگاه زنان به 
عنوان دارندگان عاملیت اجتماعی و سیاسی در تاریخ است نه 
برای فمینیست های  به دلیل وجود اسالم.58   بلكه  به رغم اسالم 
مسلماِن درمیان این گروه٬ آنچه اهمیت دارد تنها »ندای اخالقی 
و مساوات طلبانه« اسالم است و نه »پیام قانونی« آن. زیرا با آن که 
»اسالم سلسله مراتب جنسیتی ایجادکرده اما در پیام اخالقی خود 
استدالل  است.5٩  کرده  فراهم  آن«  واژگونی  برای  نیز  را  زمینه 
اصلی »رفعت حسن« این است که تمام آن چه در طی این دوران 
به سر زن ها آمده نتیجه  باور پایدار مسلمانان به حقوق متفاوت 
مردان و زنان است. »مسلمانان به طور کلی نابرابری زن و مرد 
را امری بدیهی تلقی می کنند و مرد را "باالتر" از زن و نسبت 
خود  برعهده   تنها  نه  مسلمان  مرد  می دانند.«  "ممتازتر"  زن  به 
می داند که جایگاه هستی شناسانه، یزدان شناسانه، جامعه شناسانه 
و فرجام شناسانه  زنان مسلمان را مشخص کند بلكه از گسترش 
دانش زنان نسبت به تفكر اسالمی نیز جلوگیری کرده  است.60 
آنان  اسالمی  حقوق  که  نیستند  آگاه  نیز  مسلمان  زنان  متعاقباً 
رویای  "حسن"  می شود.  نقض  مردمحوری  جوامع  چنین  در 
اسالم مابعد پدرساالری را در سر می پروراند که از یوغ تفاسیر 
شده  آزاد  حدیث  و  سنت  قران٬  از  محور  مردـ  و  پدرساالرانه 

 Hatem, 1993, pp. 41-42.  57
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رفرم های  نهایت  در  تفاسیر زن دوستانه تر  نظر٬  این  بر  بنا  باشد. 
مناسب را در سنن حقوقی و اجتماعی اسالمی به همراه خواهد 
غرب  فمینیستی  سرسخت  و  فردگرا  آموزه های  بر  که   داشت 

برتری دارد. 
از  نگران٬  گروه٬  این  در  نظریه پردازان  از  دیگر  برخی 
برداشت های نژادگرایانه و خبیثانه از اسالم و خصلت ستم گرانه  
جنسیتی آن برای مبارزه با این برداشت ها یكسره  به انكار تأثیر 
بسیار  تعداد  برخاسته اند.  هولناك کردارها و سنت های مذهبی 
 in toto آن  کلیت  رادر  اسالم  چارچوب  که  هستند  اندکی 
نظامی  را  اسالم  آگاهانه  اندك تر  بازهم  تعداد  و  می پذیرند61 
و  می دانند  زنان  حقوق  برای  عالی مرتبه  و  حقوقی  ـ  اجتماعی 
چشم اندازهای دیگر را برای امنیت و شأن زنان زیانبار می دانند. 
آنان به خواهران خود سفارش می کنند که نور هدایت را دریابند 
و به خصوصیت رهایی بخش اسالم ایمان بیاورند. بعضی از آنان 
اسالم  دست  به  زنان  رهایی  راه  که  دریافته اند  ناگاه  به  گویی 
تنها جایگزین قابل اعتماد ٬بومی و سازگار با فرهنگ در مقابل 
است.  لیبرالی  انسان گرایی  و  مارکسیستی  فمینیستی،  برنامه های 
حتی برخی زنان غیر مذهبی چهارچوب اسالمی را چهارچوب 

بومی و قابل دستیابی و آلترناتیو فمینیسِم غربی می دانند.
آنان   ٬ مطالعات  این  از  بعضی  آکادمیک  برجستگی  وجود  با 
اغلب هنگام بحث درباره  اسالم و برخورد آن با زنان موضعی 
با  مقابله  برای  نوشته ها  این  در  می گیرند.  جانبدارانه  و  تدافعی 
از  دفاع  در  و  مسلمان  خاموش  زن  از  کنونی  مخدوِش  تصویر 
برای  و  باشد   خود  سخنگوی  خود  اینكه  به  مسلمان  زن  حق 
درخشان  تصویری   ، رام  و  الل  قربانی،  زن  تصویر  زدودن 
مسلمان  زنان  زندگی  از  امیدبخش  رشک انگیزی  به طور  و 

)1996( Fakhro و )1996( Azzam ،)1996( El Nimr ،)1996( El Guindi  61
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و  همخوانی  واقعیات  با  می شود  که  ترسیم  اسالمی  جوامع  در 
تطابق ندارد. تصویری که این نوشته ها در برابر سیمای قدیمی 
و منفعل از زن مسلمان ارائه  می کنند همانند آثار شرق شناسانه 
در مورد اکثریت قریب به اتفاق زنان جوامع اسالمی نامربوط و 
ماهیت گراessentialist است. اگر زن شرقی در نوشته های پیشین 
جز در نقش قربانی تهاجمات مردانه ظاهر نمی شده است اکنون 
به عنوان زنی روشن اندیش با تفكری مستقل و آگاه از مسائل 
جنسیتی به میدان آمده است و در امور اجتماعی و سیاسی جامعه  
خود شرکت دارد. این زن حجاب را به مثابه  اقدامی جسورانه 
همچون  و  غربی  بازار  ازاقتصاد  ناشی  اجتماعی  فساد  برابر  در 
 Abu Odeh( زرهی دفاعی در برابر مصرف گرایی پذیرفته است
مصاف  به  مقدس  متون  تفسیر  در  را  علما  سلطه   او  1٩٩3(؛   ،
می طلبد )Najmabadi ، 1٩٩5( و توصیه می شود که با رجعت به 
اسالم حقوق  زنان در ازدواج و امور خانوادگی و مسائل مالی 
تضمین خواهد شد.)Hadad ، 1٩٩6( به نظر آنان هم اکنون زنان 
 )1٩٩5 ، Haeri(.در نمایش زندگی نقش اول را برعهده دارند
بنابراین زن مسلمان برای سایر زنان این جوامع نمونه و الگوی 

زنی بومی آزاد و غربی نشده   است.
تبعاً جداسازی جنسی و حجاب اسالمی را  این پس زمینه٬  در 
نباید نشانه های کنترل مردان بر جنسیت و امور اخالقی زنان یا 
تلقی زنان به عنوان یک شیئی تلقی کرد. حتی نباید تمامی آنها 
را ابزاری برای اعمال محدودیت و مجازات زنان به جرم داشتن 
باید  را  حجاب  بلكه  دانست،  فراگیر  و  فعال  جنسی  گرایش  
واقع  در  به شمار آورد.  مسلمان  توانمندی زن  و  قدرت  سمبل 
باید پوشش زن مسلمان را که در دوران استعمار به رمز و راز و 
بدفهمی بسیاری آلوده شده بود در دوران پس- استعماری صرفاٌ 
لباسی دانست که زن مسلمان آن را می پوشد تا خود را آراسته تر 

70



خود  آرایش  در  غربی  زن  که  همان گونه  درست  دهد.  نشان 
خالق«  »جایگزینی  حجاب  چون  از  مسلمان  زن  است.62  آزاد 
را  عمومی  فضای  در  خود  مشارکت  بتواند  تا  می کند  استفاده 
افزایش دهد. حجاب اعالن جنگ بر علیه مصرف گرایی است 
که حق ساده زیستن را برای او محفوظ می دارد. بیان حق کنترل 
اخالقی  خلوت  و  جنسی  فاصله   رعایت  و  خویش  جسم  بر  او 
کرداری  را  حجاب  باید  هم  دیگران  بدین ترتیب  است.63 
دمكراتیک بدانند که فاصله طبقاتی را از بین می برد و به زنان 
می کند  اعطا  بیشتری  اجتماعی  تحرك  بومی  فرهنگ  با حفظ 
به سوی  برای حرکت  راسخ  نشانگر تصمیمی  همان حال  در  و 
برای  است  وسیله ای  جوان  زنان  برای  حجاب  است.64  مدرنیته 
اذیت  مانند تعرض و  اجتماعی  امراض  برابر  آنان در  محافظت 

و آزار جنسی.65
 این گفته ها در بهترین حالت٬ گزیده هایی انتخابی است از درام 
بزرگ تر زندگی چند بعدی و پردردسر زنان در جوامع اسالمی 
یک  دیگر صرفاً   آنها  در  بنیادگرایی  که  درکشورهایی  به ویژه 
ایدئولوژی مخالف نیست بلكه خط مشی کاماًل مدون و اجباری 
دولت است. من هم یقیناً با نویسندگان این متون موافقم که برای 
درك بهتر موقعیت زنان در جوامع اسالمی باید تجارب فردی 
آنان را با دقت بررسی کرد و به صدا و سخن آنان گوش فراداد. 
بسیاری  برای  از حجاب  استفاده  نیز درست است که  نكته  این 
برخی  درهم شكستن  برای  ابزاری  گوناگون  دالیل  به  زنان  از 
موانع بوده است تا بتوانند در امور همگانی که پیش از این ورود 
زنان به آن ممنوع یا محدود بوده است شرکت فعاالنه تری داشته 
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باشند. با این وصف، نگرانی من این است که به نام »اعتبار قائل 
شدن برای برداشت های شخصی زنان« و »شنیدن صدای واقعی« 
کنیم  بسنده  زنان  از  خاصی  گروه  صدای  شنیدن  به  تنها  آنان 
جوامع  »زنان  هم آوایی  نمود  عنوان  به  را  همین صدا  آن گاه  و 
اسالمی« تبلیغ و ترویج کنیم. بدتر آن که، وضعیت این زنان و 
دالیل عملی و معقولی که در ورای این صداها نهفته است مورد 

تأمل و بررسی عمیق و بیشتری قرار نگیرد.

آیا حجاب ابزار قدرتمندی زنان است؟ 

ابزار  به عنوان  از حجاب  استدالل هایی که در دفاع  از  بسیاری 
هستند.  نزدیک بینی  نوعی  دچار  می شود  ارائه  زنان  توانمندی 
اجازه دهید با استفاده از اصطالح متداول پسامدرن، بحث های 
مربوط به حجاب را ساختار شكنی deconstruct کنیم. برای این 
کار از همان بینش »از مد افتاده« کل نگرانه ای استفاده  خواهیم 
کرد که شرایط عینی را در ارتباط با فاکتورهای تجربی، برهانی 
انتخاب  با فرض  و روایتی مورد بررسی قرار می دهد. بحث را 
حجاب از طرف زنان آغاز می کنیم. در نوشته هایی که حجاب 
امری  زنان  انتخاب  مؤلفه   می دانند،  زنان  توانمندی  وسیله   را 
بدیهی فرض می شود در حالی که غالباً به عنصر اجبار و زور چه 
به شكل خشونت وحشیانه یا ایجاد ارعاب یا به شكل فشارهای 
اما  نمی شود،  هم  اشاره ای  حتی  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
کاماًل  است  دست  در  اسالمی  مختلف  جوامع  از  که  واقعیاتی 

خالف این را نشان می دهد.
به عنوان نمونه، حجاب در ایران هنوز پس از گذشت سی سال 
حجاب  دولتی  مقررات  و  قوانین  است.  عذاب  مایه  انقالب  از 
را اجباری کرده است. زنان بدحجاب با مجازات های قانونی و 
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فراقانونی روبه رو هستند. حال چگونه می توان این واقعیات را با 
عقیده ای آشتی داد که حجاب را انتخابی آگاهانه و اندیشیده  زن 
مسلمانی می داند که برای تسهیل ورود خود به فضایی همگانی 
و ممنوع از آن استفاده می کند؟  در الجزایر این انتخاب به معنای 
داشتن حجاب یا انتخاب مرگ است.66 در سودان پس از سقوط 
نومیری در سال 1٩8٩ از جمله نخستین اقدامات انقالبی شورای 
نظامی بنیادگرا تحمیل قانون پوشش اسالمی بود. تعلیق مجلس 
مؤسسان، غیر قانونی اعالم کردن احزاب سیاسی، اتحادیه ها و 
غیر  به  اسالمی  شریعت  تحمیل  سرانجام  و  صنفی  انجمن های 
بود.  سودان  در  بنیادگرایان  دیگر  اقدامات  ازجمله  مسلمانان 
بنیادگرایان در جناح مخالف دولت هستند  مناطقی هم که  در 
حجاب اجباری اشكال دیگری به خود گرفته است. حماس در 
کرانه ی باختری و نوارغزه زنان را با ایجاد رعب و تهدید وادار 
امتناع کنند  این کار  از  بر سر کنند. زنانی که  می کند روسری 
در کردستان عراق  متهم می شوند.67  اسرائیلی ها  با  به همكاری 
ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم  خوشایند  برای  رقیب  گروه  دو 
کوشیده اند با صدور دستوراتی حجاب را به زنان تحمیل کنند. 
در اردن که هنوز کردارهای اسالمی مورد بحث و گفت وگو 
لیزا  که»  سیاستی  با  زنان  ظاهر  دگرگونی  برای  مبارزه  است، 
اکنون  از هم  را »سیاست هویج و چماق« می نامد،  ترکی« آن 
آغاز شده است. خروارها مطلبی که درباره  حجاب منتشر شده 
در پی آن است که زنان را به »برتری حجاب و خطر اختالط با 
مردان« متقاعد کند. مبلغان حجاب با سرکشیدن به منازل مردم یا 
با برپا کردن مراسم در مساجد و »کنار هم گذاشتن تصاویر زنان 
گناهكار و مبتال به عذاب اخروی در یک سو و تصاویر زنان شاد 
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و خوشنودی که با رعایت دستورات دینی در زندگی از چنین 
سرنوشتی مصون مانده اند ، زنان را از آتش دوزخ می ترسانند«.68 
برخی از زنان اردنی، شاید تحت تأثیر استدال ل های بنیادگرایان 
یا به دالیل سیاسی و روانی حجاب را پذیرفته اند، اما ما باید به 
مؤنث  از جمعیت  بزرگ تری  تجارب بخش  برای  اندازه  همان 
نیز اهمیت قائل شویم که از پذیرفتن حجاب امتناع می کند و یا 
حجاب آنان دالیلی کاماًل عملی دارد؛ ازجمله اینكه می خواهند 
در خیابان از تعرض های جنسی مردان چه به شكل متلک گویی 
و چه به شكل دست درازی در امان بمانند یا مثاًل به قول »ترکی« 
بر  که  عمان  اسالمی  بیمارستان  مانند  مؤسسه ای  در  می خواهند 
پوشش اسالمی و جداسازی جنسی در محیط کار تأکید ویژه ای 

می شود، کار پیدا کنند.
مدرنیزاسیون  ناکامی  صدسال  با  مصر  در  حجاب  مجدد  رونق 
سرمایداری برای بهبود زندگی زنان یا دگرگون ساختن ارزش ها 
دارد. صدسال  مستقیمی  پیوند  مذهبی  و  فرهنگی  و کردارهای 
برای  به عهده داشت،  را  از تجددی که غرب رهبری آن  پس 
بسیاری فقط انتخاب یكی از این دو راه ممكن است: یا امنیت و 
آسودگی که اسالم گرایان وعده می دهند یا استثمار وحشیانه به 
دست اقتصاد فاسد و بیمار بازار. به عبارت دیگر آن چه انتخاب 
زنان را تعیین می کند نه کشش و جذابیت مذهبی یا ایدئولوژیک 
اسالم و حجاب٬ بلكه بحران مدرنیزاسیون به سبک و سیاق جهان 
سوم است. »آرلین مک لئود« با مطالعه  وضعیت زنان تازه محجبه  
طبقه  متوسط قاهره، حجاب را ازنگاه آنان بازگشت به شیوه ای 
اصیل تر در زندگی می داند. برای بسیاری پیروی از این مد جدید 
راهی برای پیدا کردن شوهر  است. حتی این زنان هم نسبت به 
گروه های اسالمی و اعتقاد و فعالیت  آنان برخوردی انتقاد آمیز 

 Taraki, 1996.  68

74



»جنایتكار«  حتی  بد« یا  »مسلمانان  را  مسلمان  مبارزان  و  دارند 
می نامند.6٩ »نوال السعداوی« می گوید که برخی از زنان طبقات 
باال و متوسط لباس های اسالمی خود را از خارج وارد می کنند 
و برخی دیگر از این زنان باحجاب حتی زبان و فرهنگ بومی 
زنان  که  می کند  استدالل  نیز   »شكراهلل«  نمی دانند.70  را  خود 
مسلمان و مسیحی مصری به اشیایی بدل شده اند که تسلط غرب 
را از لحاظ فرهنگی به نمایش می گذارند . در به اصطالح جامعه  
راستینی که اسالم گرایان وعده داده اند، زنان  در  نقش آنتی تز 
نمادین غرب و مدرنیسم جلو انداخته میشوند و چون زنان قلب 
این جامعه را تشكیل می دهند با هرگونه نافرمانی هدف حمالت 

سخت و بی امان قرار می گیرند.71
ایجاد هراس و وحشت در مصر و اردن شیوه های ترسناك و 
خطرناکی به خود گرفته است. در هر دو کشور برای ترساندن 
مخالفان سیاسی و خاموش کردن نیروهای غیر مذهبی و ازجمله 
زنان، آنان را متهم به کفر و عناد می  کنند؛ جرمی که مجازات 
از  به عنوان نمونه در مصر گروهی  آن در اسالم مرگ است. 
یک  ضد  بر  شكایتی  تنظیم  با   1٩٩3 سال  در  اسالمی  وکالی 
استاد دانشگاه، بدون خواست و حتی اطالع طرفین، حكم طالق 
همسر او را به جرم کافر بودن شوهر صادر کردند. 72در جریان 
دامن  کفر  اتهام  هشتاد  دهه   اوایل  در  اردن  انتخاباتی  مبارزات 
مجلس  در  نماینده   زِن  نخستین  و  خبرنگار  الفیصل«،  »توجان 
»توجان  بود؟  چه  او  جرم  راستی  به  اما  گرفت،  هم  را  اردن 
الفیصل« ضمن انتقاد از اسالم گرایانی که مذهب را به وسیله ای 

 Macleod, 1991, pp. 109-113.  69
 El Sadaawi, 1997, p. 96.  70

 Shukrullah, 1994, pp. 24-25.  71
دراوت 1٩٩6 عالي ترین دادگاه مصر، حكم دادگاه پایین تر را تنفیذ کرد. حكم از این قرار   72
بود که پروفسور نصر حامد ابو زید به دلیل تقبیح اسالم باید همسرش را طالق دهد. به گاردین هفتگي 18 

اوت 1٩٩6 مراجعه شود.
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برای ایجاد ارعاب تبدیل کرده بودند برای دفاع از حقوق زنان 
به قوانین اسالمی رجوع کرده بود. وی اسالم گرایان را در قلمرو 
خاص خودشان به چالش کشیده بود. »اسالم گرایان می خواستند 
با این اقدام خود از توجان الفیصل درس عبرتی بسازند که پس 
از آن کس دیگری جرئت اظهار نظر مخالف را نداشته باشد.«73

زداینده   و  مصرف گرایی  با  مبارزه  را  حجاب  که  تصوری 
خامی  خیال  حالت  بهترین  در  می کند  تلقی  طبقاتی  تمایزات 
است. در واقع، فاصله  طبقاتی در خاورمیانه و شمال آفریقا عمق 
جوامع  که  کرد  باور  می توان  آیا  است.  یافته  بیشتری  و شدت 
بازار  اقتصاد  و  طبقه  هستند  از  عاری  و  مساوات  طلب  اسالمی 
کرده  رها  خود  حال  به  نخورده  دست   و  بكر  را  آن ها  جهانی 
است؟ آیا این ساده اندیشی نیست که تكه پارچه ای بتواند جدایی 
و امتیازات طبقاتی را در بین زنان از میان بردارد؟ واقعیت درست 
اردنی  زنان  حجاب  مورد  در  ترکی«  لیزا  است.»  این  خالف 
می گوید که آنان در زیر جلبیا، لباس های بسیار متنوع و مجللی 
به مدل  غربی می پوشند. این در مورد چادر در ایران و لباس های 
های آخرین مد اروپایی زنان مرفه نیز صادق است. امروز همه 
می دانند که زنان و دختران آیت اهلل ها و مال های نوکیسه و تازه به  
دوران  رسیده مشتر ی های پروپاقرص بوتیک های بسیار خاص و 
فروشگاه هایی هستند که البسه  خارجی و معروف وارد می کنند 
که  زنان طبقه  متوسط هرگز امكان و توانایی خرید از آنها را 
یكدیگر  با  بسیار  هم  چادری  پارچه های  جنس  حتی  ندارند. 
میزان  و  تفاوت طبقه  نشانه  مشخص و آشكار  متفاوت است و 

ثروت است.
از  را  زنان  که  است  محافظی  سپر  حجاب  که  نیز  نظر  این 
تعرضات جنسی مردان در امان نگه می دارد بسیار بحث  برانگیز 
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است. حجاب و مقررات سخت  اسالمی درباره  رعایت اخالق 
عمومی هرگز نتوانسته  است زنان را از تجاوزات جنسی »برادران 
مسلمان« خود مصون نگه دارد. زنان بنگالدشی نیز در جنگ های 
تجزیه طلبانه از این سپر سودی نبردند. حجاب نه از زنان ایرانی 
و نه کویتی در جنگ  ایران و عراق و در جنگ خلیج محافظتی 
نكرد. برای زنان افغانی و الجزایری هم از پوشش اسالمی کاری 
نفوذ   و  طرح  افزایش  و   جنگ  دهه  سه  طی  واقع  در  بر نیامد. 
و  بنیادگرایان  میان  سیاسی  تضاد های  تشدید  و  مذهبی  مسائل 
دولت، زندگی زنان باحجاب هم در معرض تهدید قرار گرفته 
است. »نزیه ایوبی« در این مورد معتقد است که مردان مسلمان 
را  خود  طمع  و  حرص  همه   شده  سرکوب  جنسی  تمایالت  با 
متوجه زنان می کنند و شاید حتی زنان خویشاوند را هم در امان 

نگذارند، زیرا این تنها راه تخلیه  سرخوردگی  مردان است.74
قوی   اندازه ای  به   او  تن  و  زن  مسائل جنسی،  مورد  در  دغدغه  
است که گاه حتی برخی از نویسندگان اسالمی نیز آن را نوعی 
مرض می دانند. آنان هم می پذیرند که حجاب و جداسازی مرد 
و زن و وادار کردن آنان»رو برگرداندن از یكدیگر« چاره  کار 
نیست، زیرا »حجاب هر اندازه پوشاننده تر باشد کنجكاوی و میل 
بیشتری را برمی انگیزد تا آن چه در زیر آن پنهان است کشف 
افزایش جهانگردی جنسی  این سخن  شناخته شود«. 75گواه  و 
sex tourism در  مصر76 و افزایش خطرناك جرایم جنسی 
ایران است.77 »نوال  مانند تجاوز و قتل های دهشتناك زنان در 

 Ayubi, 1995.  74
75  حسن حنفی نقل شده در مأخذ قبلی ٬ ص 9

 El- Gawhary, 1995.  76
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در  اسالمی  جوامع  زنان  که  می گوید  زمینه  این  در  السعداوی« 
میان دو تصور از زنانگی گرفتار شده اند: تصور جهانی از زنانگی 
از  اسالمی  به عنوان یک کاال در غرب و تصور  زیبایی زن  یا 
زنانگی که مردان باید از آن محافظت کنند و در حجاب، پنهان 
و پوشیده نگهدارند. در واقع »حجاب و برهنگی دو طرف یک 
به جسم و  سكه است. معنای هر دو تصور تقلیل زنان منحصراً 
بدن هایی بدون فكر و ذهن است و که به اقتضای منافع ملی و 

سرمایه داری بین المللی باید یا پوشیده یا برهنه باشند«.78
ظاهر  رغم  به  اسالمی  کردارهای  دیگر  و  حجاب  توجیه 
کاماًل  سیاسی  لحاظ  از  و  دقیق  غیر  واقع  در  رادیكال شان 
اسالم،   و  زنان  درباره   نوشته ها  از  بسیاری  است.  محافظه کارانه 
بی آنكه  می کنند  بررسی  را  اسالمی  ویژه   الزامات  و  رفتارها 
هیچ اشاره  جدی به بنیادگرایی اسالمی  داشته باشند که یكی از 
در  ما  فلسفی دوران  و  ایدئولوژیک، سیاسی  بالقوه  چالش های 
برابر فمینیسم و مفاهیم فمینیستی هم چون استقالل و آزادی فردی 
و حق انتخاب زنان است. برخی نویسند گان در تالش برای جلب 
توجه به مدارای بیشتر با جوامع اقلیت  و مهاجر مسلمان که آماج 
اسالم هراسی نژادپرستانه در غرب هستند ، آگاهانه یا نا آگاهانه 
در واقع مدارای بیشتر با دولت های وحشی و خشن اسالم گرا را 
به جنبه های روشن تر  به توجه  را  توصیه می کنند. آنان دیگران 
اسالمی کردن زنان فرا می خوانند و کردارهای خفت بار اسالمی 
در باره زنان را صرفاً »تفاوت شیوه های زندگی« می نامند.7٩ در 
این روند لبه  تیز و تلخ بنیادگرایی را مالیم جلوه می دهند. با این 
کار آنان به بنیادگرایان اسالمی برای جا انداختن  تصویری که 

  Saadawi, 1997, pp. 138-140.  78
این گرایش در غرب به ویژه در میان زنان ایراني دانشگاهي رواج یافته است. در بسیاري از   7٩

این نوشته ها تصویري خیالي و درخشان از موقعیت زنان ایراني ارائه مي شود که هدف آن منزه کردن سیاست  
اسالمي کردن دولت اسالمي است. نگاه کنید به آثار هاله افشار 1٩٩4؛  هماهودفر 1٩٩5؛ زیبا میرحسیني 

1٩٩5؛ و رمضاني  1٩٩5( .
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از زن مسلمان به عنوان نشانه  نمادین شكوفایی فرهنگی، شرافت 
نتیجه  می بخشند.  اعتبار  می کند  ارائه  اسالمی  اصالت جوامع  و 
پشتیبانی از راه حل  بنیادگرایان برای خروج از بحران مدرنیته و 

مدرنیزاسیون است .
اگر هدف به چالش کشیدن و زیرسئوال بردن تصاویر ماهیت گرا 
زنان  از  استعمارگران  تصاویر  و  مسلمانان  درباره   essentialist

باشد که هویت آنان رابه ماهیت essence اسالمی آنان کاهش 
زنان  واقعی  تجربه های  برای  باید  اما  نداریم،  حرفی  می دهد 
وجوه  این  به  نسبت  زنان  عكس العمل  و  شویم  قائل  اعتبار  نیز 
را  بومی  فرهنگی  بخش کردارهای  زندگی  و  مثبت  باصطالح 
این جا  به  این بررسی  اما در فضای پست مدرن   نیز طرح کرد. 
از  برای گفتمان  گروه مشخصی  اغلب  نظریات   این   . نمیرسد 
زنان٬ یعنی  زنان برگزیده مسلمان امتیاز ویژه ای قائل می شوند 
به اختالفات و گوناگونی تجربه های زنان یعنی تفاوت هایی  و 
که از موقعیت طبقاتی ـ اجتماعی، قومیت، ایدئولوژی و سیاسی 
توجهی  ناشی می شود  آفریقای شمالی و خاورمیانه  درجوامع  

نشان نمی دهند.
توان مطرح  کرد:  اینجا می  را در  استدالل  به طور خالصه دو 
و  استعماری  پس  پژوهش های  و  مطالعات  در  که  آن  نخست 
پیش  از  بیش  ما  جنسیت  و  اسالم  درباره  شرق گرایی  ضد 
نوعی  به  که   مواجه ایم  رادیكال  ظاهر  به  دیدگاه های  با 
این  آن که  دوم  دارند.  همسویی  بنیادگرا  محافظه کاری  با 
به خصوص  و  اروپا  دانشگاهی  محیط های  در  که  همسویی 
از  است که  تفكر  نوعی  بیانگر  آمریكای شمالی مسلط است٬ 
آن  برجسته   مشخصه   و  پذیرفته  تاثیر  پست مدرن  نسبیت گرایی 
دوردست  جوامع  فرهنگی  کردارهای  به  غیرنقادانه  رویكردی 
است. از نطر فلسفی و سیاسی، به دشواری می توان میان مواضع 
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پسامدرن  فمینیست های  از  زیادی  شمار  مواضع  و  بنیادگرایان 
مخالف با تصورات شرق گرایانه تمایزی آشكار و روشن قائل 
شد. زیان رنگ باختن تفاوت بین این دو تفكر درباره مفاهیمی 
مانند جهان شمولی، برابری، مدرنیته و حقوق بشر به طور مستقیم 

متوجه زنان جوامع اسالمی است.
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هویت-  سیاسی  گرایش  و  )نوستالژیک(  پوپولیسم گذشته گرا 
روشنفكرانه ای  گرایش های  ازجمله    Identity Politics محور 
را  منطقی  سیاسی  قضاوت  و  متعارف  شعور  گاه  که  هستند 
مخدوش می کنند. گذشته ستایی یا آنچه »برایان ترنر« »بیماری 
مالیخولیایی دانش پژوهان« می خواند، درونمایه  اصلی بحث های 
فعالیت های  درباره   است  چندی  که  است  بی شماری  و  فراوان 
جنسیتی زنان مسلمان بر سر زبان ها افتاده است. در این دیدگاه 
زنان مسلمان شهروندانی توانمند، مبارز، دارای آگاهی منسجم 
و خود باور معرفی می شوند. به این ترتیب تصویرپردازی قدیمی 

و خیالی شرق گرایان از زن مسلمان وارونه می شود.
اشاره شد،  آن  به  قباًل  که  در غرب  اسالم هراسی  و  نژادپرستی 
به چنین مواضعی پر و بال می دهد. شاید خاستگاه این گرایش 
»رابرت  پیش  سال ها  که  باشد  نهفته  پدیده ای  همان  در  پرشور 
ردفیلد« آن را »سطح نازل انتظارات اخالقی«  از »جوامع ساده تر« 
ما  همانند  جوامع  این  نداریم  انتظار  ما  »چون  نوشت:  او  نامید. 
پاسدار آزادی اندیشه باشند، آنقدر که به روسیه یا ایاالت متحد 
در مورد سرکوب و خفقان سخت می گیریم ازاین جوامع  انتقاد 

نمی کنیم.«80 
لورنس  »بیماری  را  گرایش  این  مانسون«  »هانری  پیش  چندی 
دانشگاهی« Lawrence of academia syndrome نامید. او می نویسد: 
»این شرایط سبب می شود که محققان ازآن  شیوه های زندگی 
کشور  در  که  کنند  دفاع  کمال  و  تمام  سوم  جهان  جوامع  در 
خود هیچگاه آن را تاب نمی آورند. حتی اگر این دفاع به قیمت 
نادیده گرفتن یا انتقاد از روشنفكرانی از همان جوامع باشد که 

مسائل مورد دفاع این دانش پژوهان را محكوم می کنند.«81 

Hatch , 1983, p. 107 تقل شده در Redfiled  80

 Munson, 1996, pp. 102-103.  81

83



برای  باشد  هرچه  روشنفكری  گرایش  این  ریشه   هرحال،  به 
به  آنان  فرهنگی  کردارهای  به  حساسیت  که  جوامعی  یا  افراد 
دارد. خلق   بهای گزافی  چنین موضع گیری های  انجامیده است 
مذاکره  سرگرم  فعاالنه  که  مقتدری  مسلمان  زن  از  تصور  این 
پیامدهای  است  ممكن  است،  خود  جامعه  برگزیده  مردان  با 
متناقضی داشته باشد و آن بیش از اندازه بها دادن به تجربه های 
جنسیتی زنان در حكومت بنیادگرایان اسالمی و نادیده گرفتن 
مسلط  ی  باورها  از  که  است  زنانی  سایر  برای  آن  عوارض 

خواهران مسلمان خود پیروی نمی کنند. 
تأثیر  پست مدرن  نسبی گرایی  می رسد  به نظر  به هرحال 
تعیین کننده ای در گسترش این گرایش نظری داشته است. چون 
ابرنظریه های  مقابل  در  جذاب  پادزهری  همچون  بد،  یا  خوب 
لیبرالی،  پلورالیسم  چون  جهان شمول  و  اروپا مدار  کلیت گرا٬ 

مارکسیسم و فمینیسم ظاهر شده است.

خطوط كلی نظریه  پسامدرن

نوعی  و  روشنفكرانه  جریانی  به  عنوان  پست مدرنیستی  تفكر 
سبک در اندیشه و زبان چنان وسوسه برانگیز است که مقاومت 
در برابر آن ساده نیست. پست مدرنیسم برای افراد متفاوت معانی 
گوناگونی دارد. کاربرد »متداول« آن لزوماً تمام پیچید گی های 
فلسفی آن را در بر نمی گیرد. در اینجا فقط به آن بخش هایی از 
درباره   نظریه پردازی   با  که  می پردازیم  پست مدرن  دیدگاه های 
مسائل زنان در جوامع اسالمی پیوند دارد. می توان خطوط کلی 
ما مربوط  به بحث خاص  نظریه پست مدرن را که  ویژ گی های 

است به شرح زیر برشمرد:
- سرخوردگی و نومیدی از بنیان تفكر اجتماعی مدرن و مدرنیته 
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غربی و ابهام زدایی از مفهوم عینیت علمی و شناخت عینی.
- تأکید و پافشاری بر روایت ها narratives و نفی ابرروایت ها و 

نظریه های بزرگ.
- تردید و دودلی نسبت به پاره ای مفاهیم مانند منطق، حقیقت، 
ذاتی و  معنایی  به وجود  معتقد  نظریه ای که  نفی  و   ٬ پیشرفت  
پنهان در تاریخ و جهت دار بودن آن است و در عوض، تأکید 
از  پایداری، تفاوت و گونه گونی و تجلیل  بر عدم استمرار ونا 

پدیده ها ی »محلی«.
- نگرانی از تصویرپردازی تخیلی و واقعیReporesentations از 

»دیگران« که به حاشیه راندن »دیگران« منتهی می شود. 
- شیفتگی به زبان و مطالعه گفتمان به عنوان ابزار تفكر و سخن 

که خود بازتابی است از توزیع قدرت در جوامع. 
- درگیری فكری با مسئله جنسیت به عنوان ساختاری تاریخی و 

نیز با تنوع ها و تفاوت های جنسی. 
- دلمشغولی با مسئله  هویت و با مفهوم هویت به عنوان یک امر 

انتخابی.
- بدگمانی و بی اعتمادی به قدرت.

- اعتقاد به این که شیوه کنونی اداره امورتنها شیوه  ممكن نیست 
نتیجه  در  و  هستند  فرهنگی  و آگاهی ها سازه ای  باورها  همه   و 

عارضی و قابل گفت وگو.

واکنش دانشگاهیان به پست مدرنیسم متنوع و متفاوت بوده است. 
بینش پست مدرن از نظر برخی از نویسندگان پست مدرنیسم به 
احیا  را  خود  و حق  تاریخ  تا  Others کمک می کند  »دیگران« 
را  سنتی  تا ضوابط  است  آموخته  ما  »به  پست مدرنیسم  کنند.82 

Giroux  82، 1991،ص 24
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سوژه،  از  مرکزیت زدایی  با  »پست مدرنیسم  کنیم«.83  رو  و  زیر 
مارکسیسم(،  )ازجمله  ابرروایت  ایدئولوژی های  به  دادن  پایان 
تكیه بر پیوند میان دانش و قدرت و جایگزینی سیاست پذیرش 
تفاوت ها به جای سیاست های آزادیبخش چشم انداز مناسبی را 
اروپایی  سیاست های   و  نظریه ها  بعضی  درباره  بازاندیشی  برای 

پدید آورده است.«84   
در سوی دیگر منتقدان پست مدرنیسم معتقدند این بینش شالوده 
چارچوب  نیز  می کند.85  متزلزل  را  سیاسی  دمكراسی  بنیان  و 
دادن  جلوه  عادی  و  مارکسیسم  نفی  دلیل  به  پست مدرنیسم 
تناقض های سرمایه داری تحت عنوان پذیرش تفاوت ها ٬ مورد 
به  وارده  انتقادهای  از  دیگر  یكی  است.86  قرار گرفته  نكوهش 
چشمگیر  اهمیت  درك  »عدم  و  آن  قوم مداری  پست مدرنیسم 
امپریالیسم، استعمار و نژادپرستی به عنوان عناصر سازنده  مدرنیته« 
مسائلی همچون  پیش کشیدن  برای  پست مدرنیسم  است.87  بوده 
گرایش های جنسی، جنسیت و قومیت و گنجاندن آن در امور 
سیاسی ستایش  شده است، اما در عین حال برای بی توجهی به 

ساختار طبقاتی و شرایط مادی به آن خرده  گرفته اند.88
به تمام دالیلی که در باال برشمردیم، پست مدرنیسم، صرف نظر 
قلمرو  در  را  تازه ای  خطوط  می تواند  آن،  اسرار آمیز  زبان  از 
بن  بست های  و  محدودیت ها  از  و  افكند  پی   پژوهش  و  تحقیق 
فرهنگ گرایان و ساختارگرایان فراتر رود. تفكر پست مدرن به 
تا  به ما کمک کند  عنوان نمونه در قلمرو مارکسیسم می تواند 
از تقابل بی معنای زیربنای »تعیین کننده« و روبنای »تعیین شونده« 

Tijssen  83، 1991،ص 161
1998Nicholson and Seidman  84

1993 ،Habermas  85
Ebert  86، 1996،ص 150ـ151

Rattansi & Westwood  87، 1994 ص، 150ـ151
Egleton  88، 1996، ص 22
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و  سیاسی  و  اقتصادی  مبارزه   متقابل  کنش  بر  و  بكشیم  دست  
این  به  و  باشیم  داشته  بیشتری  تأکید  فرهنگی  اشكال  و  گونه ها 
ممكن  اقتصادی  و  سیاسی  ساختارهای  که  دهیم  خاتمه  آموزه 

است شیوه  تفكر را »از پیش تعیین« و یا »پیش بینی« کنند.
همانطور که قباًل نیز اشاره شد، نگرانی ما کمتر متوجه دیدگاه 
بر  آن  تاثیر  به  مربوط  عمدتاً  و  پست مدرنیسم  شناخت شناسانه  
و  جعلی  اما  پرهیاهو  رادیكالیسمی  یعنی  است؛  سیاسی  فضای 
فرهنگی،  تفاوت های  از  تجلیل  به  به سرعت  که  است  دروغین 
»روایت های  مقابل  )در  محلی«  »پدیده های  به  دادن  اولویت 
آخر،  دست  و  جهان شمول«(  »حقوق  بر  تأکید  با  مسلط« 
ایده های  ارتجاعی ترین  با  پست مدرنیسم  عجیب  خویشاوندی 
پست مدرنیسم  و  بنیادگرایی  می یابد.  تقلیل  اسالمی  بنیادگرایی 
با  آشتی ناپذیر  دشمنی  همانا  که  دارند  مشترکی  خصوصیت 
مدرنیته است. یعنی فرایند تغییر،  آگاهی و عقالنیت اجتماعی،  
می شود.  شناخته  غرب  آن  خاستگاه  که  فرهنگی ای  و  سیاسی 
پست مدرنیسم با پذیرش ویژ گی فرهنگی اخالقیات و کردارهای 
روی  آورده  دیدگاه  این  و  نسبیت گرایی  به  شتاب  با  اجتماعی 
برای  همچنین  ندارند.  اعتباری  عقالنیت  و  حقیقت  که  است 
قائل  ارزشی  اصولی«  روشنفكرانه  »تحقیق های  یا  تعقل  قدرت 
با  را  آن ها  نمی توان  و  سنجش ناپذیرند  »گفتمان ها  زیرا  نیست، 

یكدیگر قیاس یا در مورد آن ها داوری کرد«. 8٩
از  انتقاد  مدیون  را  خود  نفوذ  از  زیادی  بخش  پست مدرنیسم 
روشنگری است. روشنگری جنبش گسترده  اجتماعی و فرهنگی 
است که کوشید بشر را از قرن ها قید مذهب و ماوراء طبیعه  رها 
کند. این جنبش در اروپا اساس و بنیان پیدایش نهادهای سیاسی 
و اجتماعی مدرن بود و برای مفاهیم مربوط به حقوق فردی و 

McLennan  89، 1996،ص 645ـ647.
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شهروندی غیر مذهبی زمینه  ذهنی الزم را فراهم آورد. با وجود 
اندیشمندان پست مدرن که می توان آغازگر  میان  نظر  اختالف 
طرح  شگفت انگیز  شكست  در  جملگی  دانست  نیچه  را  آن ها 
روشنگری اتفاق نظر دارند. نیچه که نخستین شالوده شكن است 
در کتاب »چنین گفت زرتشت«از فساد غرب سخن می گوید. به 
گفته  »استانلی روزن« این کتاب نقد اروپا از جایگاه یک شرقی 
از  ایرانی،  پیامبر  این کتاب زرتشت،  و یک خارجی است. در 
چشم اندازی واالتر٬ ادعای تمدن غرب را واهی و پوچ می داند، 
است  انقالبی  از طرحی  اول  مرحله   نیچه صرفاً  پوچ انگاری  اما 
با  پست مدرنیسم  بیافریند.٩0  و سپس  کند  نابود  باید  نخست  که 
قدرت مداری چون  غالباً  و  اروپامدار  مفاهیم غربی،  بازبینی در 
حقیقت، برهان و پیشرفت ٬ ایمان به قدرت رهایی بخش علم و 
حقیقت علمی را مورد بازبینی قرار می دهد و تمام خط  مشی  های 
می طلبد.  چالش  به  را  جهان شمول  و  کلیت گرا  ابرنظریه های 
اندیشمندان پست مدرن توجه ما را به آن دسته از پیشفرض های 
فرهنگی جلب می کنند که عمیقاً در »خرد همگانی« ریشه دوانیده 
 است. یعنی ادعای جهان  شمولی پیشرفت اجتماعی و تاریخی و 
تک سویه گی تالش های اخالقی و فكری بشر. پست مدرن ها با 
چنین  روشنگری  دیدگاه  فراتاریخی  ادعاهای  بردن  زیرسئوال 
استدالل می کنند که سمت  و سو و سرعت حرکت فرهنگ های 

مختلف با یكدیگر متفاوت است.
پذیرش این انتقاد پست مدرنیست ها به مدرنیته به معنای استقبال 
این  اساس  بر  است.  علم  و  ازاخالقیات  پلورالیستی  مفاهیم  از 
برای بودن و زیستن  برتری  دیدگاه هیچ شیوه  منحصربه فرد و 
ودانستن وجود ندارد؛ داوری های اخالقی و قضاوت  در مورد 
پیش داوری ها  و  تعصب آمیز  معیارهای  در  ریشه  بدی  و  خوبی 
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نهاده اند  بنیان  را  معیارها  این  که  کسانی  پشتیبان  نیز  دارد. 
همه   کردن  ناتوان  کارشان  که  هستند  مناسباتی  و  ساختارها 
نیازهای  واقع،  در  داشته اند.  مخالفت  جرئت  که  است  کسانی 
انسان بسیار گوناگون است. آن چه در یک فرهنگ مطلوب و 
خوشایند است در فرهنگ دیگر ممكن است نامطلوب و حتی 
ویرانگر به نظر برسد. جوامع بشری، خوب یا بد، با آهنگ خاص 

خود به سوی اهداف موردنظرشان پیش می روند.

بازاندیشی مدرنیته در خاورمیانه

از  بسیاری  جهان شمولی،  شمردن  مردود  و  مدرنیته  با  ستیز 
را   Representational تصویرپردازی  با  مخالف  روشنفكران 
مدرنیته  کامل  رد  گفت  باید  اما  است،  کرده  جذب  خود  به 
در  جنسیتی  روابط  و  سیاسی  و  اجتماعی  تحوالت  بررسی  در 
جوامع اسالمی کار مخاطره آمیزی است.  تردید نیست که ایمان 
رشد  طریق  از  مدرنیزاسیون  بخش  آزادی  توان  به  مبالغه آمیز 
ندارد.  همخوانی  واقعیت  با  تكنولوژیک،  پیشرفت   و  اقتصادی 
و  عقالنیت  نشانه   ساده دالنه   ٬ اقتصادی  رشد  بینشی  چنین  در 
نشده  توجه  نیز  نكته  این  به  بی تردید  نیز  و  شده  تلقی  پیشرفت 
است که مدرنیزاسیون چیست و چه کسانی و به چه قیمتی از آن 
سود می برند؟ اما کنار گذاشتن مدرنیزاسیون و مدرنیته به عنوان 
طرحی کاماًل بی فایده و نامطلوب در کشورها و جوامع اسالمی، 

در واقع در گشودن به روی سیاستی مصیبت باراست.
ابتدا الزم است میان مدرنیزاسیون و مدرنیته تفاوت قائل شویم. 
اصطالح  به  نقاط  سایر  همچون  خاورمیانه  در  »مدرنیزاسیون« 
و  سرمایه  انباشت  اقتصادی،  رشد  معنای  به  صرفاً  سوم  جهان 
صنعتی شدن در پرتوی حمایت  شرکت های چندملیتی و تحت 
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رهبری نخبگان خودکامه با هدف   تأمین منافع اقلیتی ممتاز بوده 
است، اما »مدرنیته« به کلیتی گسترده تر اطالق می شود که افزون 
بر ابعاد اقتصادی، وجوه سیاسی و فرهنگی را هم در بر می گیرد. 
عدالت  از  درجاتی  به  تاریخی،  لحاظ  به  اروپا،  در  مدرنیته 
اجتماعی، دمكراسی سیاسی، جدایی دین از دولت و شاید ازهمه  
این ها مهم تر مسئولیت پذیری دولت و حاکمیت قانون انجامید. 
در اروپا، پیشرفت  قانون برای دفاع و پشتیبانی از استقالل فردی 
و حقوق اساسی و بنیادی انسان امری الزم و ضروری تلقی شده 
است. این طرح یا دست کم عناصری از آن در غرب تحقق یافته 
و دولت حقوق اساسی و قانونی از جمله حقوق زنان را حد اقل 

از نظر قانونی تأمین کرده است. 
با این تعاریف و معیارها حتی شاید بتوان گفت که مدرنیته در 
جهان اسالم تاکنون آغاز هم نشده است. به جای همه این ها ما 
یا  مدرنیسم  بدون  مدرنیزاسیون  نوعی  اسالمی شاهد  در جوامع 
مدرنیته هستیم؛ تغییری ناهماهنگ و کژدیسه که جنبه های اقتصاد 
شهری را تغییر می دهد بی آن که ساختارها و مناسبات اجتماعی و 
سیاسی یا سیمای فرهنگی را دگرگون کند. در این جوامع بین 
اقلیتی صاحب امتیاز و اکثریتی بی نصیب و محروم و حتی لطمه 
خورده از این رشد اقتصادی، شكافی عمیق دهان می گشاید و 
که  اسف انگیزی  و  پوچ  نتیجه   می شود.  گسترده تر  روز  به  روز 
دلیل   شاید  است  آورده  بار  به  اسالمی  در جوامع  مدرنیزاسیون 
از مردم در کشورهای خاورمیانه و  واکنش منفی شمار زیادی 
شمال آفریقا نسبت به مدرنیزاسیون و دنبال بدیل بهتری بر آمدن 
باشد؛ بدیلی که در این بخش از جهان موجب ظهور بنیادگرایی 
به  این استدالل ها، اگر مدرنیته  با همه   اسالمی شده است. حال 
معنای کامل آن در جوامع اسالمی حتی آغاز نشده  است چگونه 
می توان با موضع انكارآمیز پست مدرن ها نسبت به مدرنیته همراه 
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شد؟ آیا طرد کامل مدرنیته در خاورمیانه می تواند یک طرح 
نظری رهایی بخش باشد؟

 اگر تسلیم یأس شویم، استدالل  پست مدرن ها درباره  شكست 
وعده های مدرنیته کاماًل صحیح از آب درمی آید. به واقع جذابیت 
شاید  باشد.  شگفت آور  نباید  غرب  در  پست مدرنیسم  گسترده  
امید در جهان معاصر  از فروپاشی و زوال  رونق پست مدرنیسم 
مایه می گیرد. شاید این گرایش نظری بنا به گفته  »اریک هابسبام« 
بیانگر گردن نهادن به شرایطی باشد که دیگر هیچ محدودیت 
غلتیده  فرو  بربریت  سراشیبی  به  گویی  و  برنمی تابد  را  رفتاری 
است.٩1 بدین ترتیب، بشریت نه تنها فرسنگ ها از »خرد همگانی«  
می رسد  نظر  به  حتی  بلكه  است،  افتاده  دور  به  »خودباوری«  و 
همه   پرتو  در  است.  داده  از کف  هم  را  حس جهت یابی خود 
این ها پست مدرنیسم را می توان واکنشی به بحران های اقتصادی، 
اجتماعی و  فرهنگی چند دهه ی اخیرغرب  دانست. بهره کشی 
بی عدالتی،  زیست،  محیط  نابودی  فقر،  بی خانمانی،  اقتصادی، 
خشونت های  و  جنسی  سوءاستفاده های  نژادی،  شورش های 
پیشرفته  طب  ناتوانی  ناالیق،   و  فاسد  دولتی  مدیریت  جنسیتی، 
مذهبی  بنیادگرایی  دهشتناك،  بیماری های  درمان  در  علمی  و 
آن هم از ارتجاعی ترین نوع آن و رشد منازعات قومی و بدل 
شدن آن به جنگ های خونین و ... همه  این ها نشانه هایی است 
از شكنند گی آشكار ترقی و پیشرفت روشنگری و هم حاکی 
مردم  عموم  کردن  سهیم  در  روشنگری  طرح  که  است  آن  از 
در دستاورد های علمی، جدایی دین از دولت، دولت ـ ملت ها، 
قانون،  حاکمیت  قانون،  برابر  در  همگانی  برابری  دمكراسی، 
استقالل فردی و آزادی به تمام و کمال شكست خورده است. 
میان وعده های مدرنیته و ترس  وضعیت موجود شكاف عظیم 
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با وجود  به نمایش می گذارد. آیا  و وحشیگری ناشی از آن را 
همه  این آشفتگی ها و ناامنی ها، پناه بردن مردم به دامن مذهب 
به  فقط  به مذهب  انبوه مردم  جای شگفتی دارد؟ روی  آوردن 
شهروندان عادی و معمولی محدود نمی شود، بلكه گفته می شود 
نگذاشته  بی نصیب  را هم  نخبگان  مرفه ترین  موج حتی  این  که 
بانكداران،  و  بزرگ  نمونه مدیران شرکت های  به عنوان  است. 
مردان و زنان متخصص در وقت نهار درگروه های قرائت انجیل 
مناطق  در  که  می کنند  شرکت  ربانی ای  عشای  مراسم  در  یا 
تجاری کانادا از بی استریت تورنتو تا هالی فاکس و ونكوور به 

سرعت رشد و گسترش یافته اند.٩2
وقتی تب عقالنیت اقتصادی تمام جنبه های زندگی اجتماعی را 
 George Ritzer فرا گرفته است )همان چیزی که »جرج رایتزر« 
ما  توان  و  انرژی  تمام  و  می نامد(  اجتماع«  »مک دونالدی شدن 
فمینیسم  و  مارکسیسم  لیبرالیسم،  طرح   های  و  می برد  تحلیل  را 
برای رویارویی با »بحران هویت« غرب ناکافی به نظر می رسد، 
بومی«  »مفری  یا  وسوسه آفرین  بدیلی  چون  پست مدرنیسم 
باید این طرح ها را  اما روشنفكران خاورمیانه  جلوه گر می شود. 
می تواند  پست مدرنیسم  کنند.  بررسی  خود  اجتماعی  شرایط  با 
مزیتی برای کسانی باشد که ازمواهب مدرنیته بهره مند شده اند 
العظمه« »ستایش پیش مدرنیته  دیگران« است.  به قول »عزیز  ویا 
به هرحال، جای تردید است پروژه های ضد مدرنیته برای مناطقی 
ابزارهای  و  پایدار  سیاسی  موجودیت  هنوزاز  که  باشد  مفید 

دمكراتیک برای انتخاب و یا حاکمیت قانون بی بهره اند.
روند  مدرنیته،  منتقدان  بیشتر  که  است  مهم  نكته  این  به  توجه 
تاریخی »مدرن« را دو سویه می دانند . به این معنا که پسامدرن ها 
هنوز هم برای انتقاد از بنیادهای روشنگری و تقابل با آن از مدرنیته 
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غربی استفاده می کنند. همانطور  که »علی راتانسی« خاطرنشان 
برون مدرنیته جای  پسامدرن ها هم در درون و هم در  می کند 
یک  مدرنیته  از  انتقاد  و  بحث  هنگام  آن ها  معنا  این  به  دارند. 
گام به پس می گذارند و »در همان حال که پای دیگرشان در 
مدرنیته است« درباره  آن سخن می گویند.٩3 مجموعه  تحوالت 
پیچیده  اروپا اشكال پیش مدرن سلطه را از میان برداشته است، 
اما اشكال جدید سلطه را نیز آفریده است. منتقدان دیالكتیک 
اجتماعی مانند »هابرماس« در همان حال که ویژگی های بغرنج 
و دشوار جوامع مدرن را به نقد می کشند به پشتیبانی از »حرکت 
به  هابرماس  بنابراین  دارند.  توجه  هم  روشنگری«  آزادیبخش 
از  آرمانی  عنوان  به  آن  برنامه   و  مدرنیته  گذاشتن  »کنار  جای 
دست رفته« این پرسش را مطرح می کند که »چرا از اشتباهات 
چنین برنامه ها ی افراطی که نافی مدرنیته بوده اند درس نگیریم«.٩4 
همانطور که »نانسی فریزر« استدالل می کند حتی موضع فوکو 
هم به عنوان یكی از سردمداران بانفوذ پست مدرنیسم در برابر 
ایده های سیاسی روشنگری به شدت مبهم است. آیا مثاًل فوکو 
در آرزوی گسست از سنت های آزادیبخش پایا و ماندگار غربی 
از طریق تفكر خردمندانه و عقالنی است؟ آیا او مخالف است 
جمعی  آگاهی  کنترل  تحت  موجود  نهادهای  و  کردارها  که 
انسان ها درآید ؟ آیا او با مدرنیته در کل مخالف است یا اینكه با 

یكی از مؤلفه های آن یعنی انسان باوری دشمنی دارد؟٩5
و  انسانی تر  بدیلی  ارائه   بدون  خاورمیانه  در  مدرنیته  طرد 
مساوات طلبانه تر به مفهوم اعتبار بخشیدن به بنیادگرایی و ستایش 
ارزش های غیرغربی، غیر اروپایی، بومی و هماهنگ با فرهنگ 
است.  اسالم  جهان  با  متناسب  آرمان  تنها  عنوان  به  خودی 
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روشنفكران مسلمان باید به این پرسش پاسخ بدهند: آیا مدرنیسم 
برای جوامع مسلمان یک ایده  بیگانه و بیگانه کننده است؟ یا به 
تمدن جهانی است که  منشأ  و  »مدرنیته سرچشمه  »العظمه«  قول 
به رغم شروع تاجرمأبانه  آن اقتصاد، جامعه، سیاست و فرهنگ 
جهان را دگرگون کرد و در پی بازسازی جهان غیراروپایی در 
مقاطع تاریخی موجود است«.٩6 برای نمونه می توان صوفیان قدیم 
را در نظر گرفت که تسلیم کورکورانه را طرد می کردند یا فالسفه 
که بنیاد فلسفی جهان و جایگاه خرد و آرا ء فردی را مورد سئوال 
قرار می دادند. بنظر »فاطمه مرنیسی« کارکرد این دو جنبش دقیقاً 
همان بوده است که فیلسوفان غربی در دوران روشنگری انجام 
انگ  به آن ها  امروزه  اندیشه هایی که  یعنی  »طرح همان  دادند. 

عقاید وارداتی غربی زده می شود«.٩7
تمام این موارد را می توان در این سئوال خالصه کرد:  عملی ترین 
برنامه  مدرنیته در خاورمیانه چیست؟  به  شیوه  برخورد و نگرش 
آیا با دوری جستن از چهارچوب فكری و فلسفی غربی که وعده  
بنیاد گرایی واکنش  پیشروی   به  باید  است  داده  و رهایی  آزادی 
نشان داد و برای یافتن چیزی که ریشه در فرهنگ خود و با آن 
همخوانی داشته باشد به جست وجو در تاریخ خود پرداخت؟ آیا 
برای یافتن ایده های غربی که در بنیاد های فكر بومی وجود داشته  
به شناسایی و ردیابی نخستین  را زیر و رو کرد و  باید  گذشته 
شكست  با  که  پرداخت  اسالم  جهان  در  مدرنیته  تالش های 
مواجه شدند؟ یا باید به کندوکاوی عمیق تر دست یازید و دالیل 
نافرجامی و شكست جنبش های بومی را برای آوردن مدرنیته )با 

هر منشاء و اصلی( به کشورهای اسالمی بررسی کرد؟
مورخ ایرانی، »هما ناطق«٬ به طور مثال٬ در بررسی وقایع تاریخی 
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قرن نوزدهم در ایران دوره  کوتاهی از تاریخ سیاسی کشور را 
تحلیل می کند که ایده های عقالنی و نوعی تعهد ایدئولوژیک 
به عقالنیت بر سیاست حاکم بود. در دوران زمامداری محمدشاه 
که خود و آموزگار او میرزا آغاسی هر دو صوفی بودند، تاریخ 
ایران دوره ا ی کوتاه ولی  آموزنده از مدارا و ترقی و احترام به 
دوره   این  مشخص  نشانه   کرد.  تجربه  را  مسلمانان  غیر  حقوق 
ده ساله )1834ـ 1848( که هما ناطق آن را دوره  کوتاه روشنگری 
در ایران می نامد تحوالت رادیكالی بود که در این میان می توان 
و  یهودیان  مسلمانان،  برای  برابر  شناختن حقوق  رسمیت  به  از 
و  مرگ  مجازات  و  شكنجه  منع  در  سلطان  فرمان  مسیحیان، 
تأسیس نخستین مدرسه  دخترانه یاد کرد. او مینویسد در دوران 
در  روسیه  از  شكست  از  پس  کشور  مذهبی  ـ  فرهنگی  بحران 
نیمه های قرن، ایران با نوعی خودناباوری و انتقاد از خود دست 
و پنجه نرم می کرد و در چنین اوضاع و احوالی بازبینی و بررسی 
مجدد برخی ارزش های اساسی به امری ضروری بدل شده بود. 
ناطق توضیح می دهد که چگونه شكست نظامی و عقب ماندگی 
بود  قرن ها  شد.  مسلمان  روحانیت  نفوذ  افزایش  موجب  کشور 
که روحانیت هر کردار و اندیشه  جدیدی را سد و هر تفكری 
سرکوب  شدت  به  را  شریعت  دستورات  و  تجویزها  از  خارج 
می کرد. حال جنبشی آغاز شده بود که در صدد بود با حذف 
روحانیت از قدرت سیاسی و تضعیف نفوذ آن ها در جامعه و از 
میان بردن خرافه های کهنه  مذهبی و نهادهای منسوخ، سنت های 
مدنی )عرفی( توأم با مدارای بیشتر و ارزش های اجتماعی مدرن 

را جایگزین کند.
عمر اصالحات اما به اندازه ای کوتاه بود که فرصت نهادینه شدن 
تغییرات دست نداد. با مرگ محمدشاه، میرزا آغاسی تبعید شد 
و همان شیوه های کهنه از سرگرفته شد. روحانیت دوباره قدرت 
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را به دست گرفت. بابی ها که جنبشی ضد   فئودال و ضد روحانی 
را آغازکرده و از آزار و تعقیب در امان مانده بودند گروه گروه 
و  لغو شد. آزار  اعدام شد. آزادی مذهب  باب  دستگیر  شدند. 
از جمله  و  مجازات مرگ  و  از سر گرفته شد  یهودیان  تعقیب 
سنگسار زنان به اتهام  ارتكاب زنا دوباره معمول شد. روحانیت 
از نو انحصار خود را بر اسالم به عنوان تنها مبنای مشروع تفكر 

فلسفی و عقلی برقرار کرد.
تبیین  می توان  چگونه  را  ایران  روشنگری  دوران  بی ثباتی  این 
کرد؟ هما ناطق در تفسیر این رویداد و دوران شكست پس از 
آن بر این موضوع تأکید می کندکه: »ما نمی توانیم همه  تقصیر 
و گناه را متوجه استعمار و امپریالیسم بدانیم .« در واقع خیلی از 
با  با خویش عناد و دشمنی کرده ایم. نمی توان  »ما خود  اوقات 
اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگی،  پیشرفت های  به  مذهبی  ابزارهای 
توضیح  و  تحلیل  و  تجزیه  در  هرگاه  مسلمانان   ... یافت  دست 
رو  و  زیر  را  پوسیده  و  فرسوده  ایده های  درمی مانند  قانع کننده 
اطالعات  بهمان  و  فالن  ما  بوده ایم؛  چنان  و  چنین  ما  می کنند: 
و دانش ها را به جهانیان عرضه داشته ایم و دانشمندان نام آوری 
و  بی فكری  ناتوانی،  نمی توان  اما  کرده ایم،  معرفی  جهان  به  را 

تقصیرات خود را به پای دیگران گذاشت«.٩8
به  می خواهند  اگر  خاورمیانه  روشنفكران  که  اینجاست  نكته 
شمار منتقدان مدرنیته اضافه شوند نخست باید پاسخی شفاف و 
آشكار برای این پرسش داشته باشند که چه بدیل دیگری برای 
اینجاست که روشنفكران  اسالمی موجود است؟ سخن  جوامع 
غربی شاید بتوانند در پناه نهادهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 
انسان گرایی،  خردگرایی،  به  نقد آمیز  نگاهی  با  دمكراتیک 
جهان شمولی و مدرنیته بنگرند. پشت چنین سنگرهای محكمی 

٩8  نگاه کنید به ناطق ، 1٩٩0.،ص 250ـ251
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مناطق  کردارهای  گروهی،  همبستگی  کردن  رمانتیزه  و  توهم 
تخیالت  و  بومی  پیش مدرن  و  کوچک  نامتعارف،  دوردست٬ 
نیازهای  به  پاسخی  عنوان  به  اصیل  فرهنگی  شیوه های  درباره 
سیاسی  تمایالت  همان  این  ندارد.  ضرری  آنان  برای  روحی 
پوپولیستی و شور و عالقه به » اصالت« و »مدرن ستیزی« بود که 
»میشل فوکو« را به جنبش اسالمی ایران عالقه مند کرد و سبب 
شاه  مدرنیزاسیون  طرح  به  اعتراضی  را  اسالمی  حجاب  تا  شد 
تلقی کند. فوکو مجذوب خمینی و پیروانش شده بود. زیرا به  
اینان در جنبش ضدمدرنیستی خود در جست وجوی  او  گمان 
آن »معنویت سیاسی« بودند که فرانسوی ها آن را فراموش کرده 
نشریه   در  گمنام  زنی  خشم آمیز  پاسخ  زمان  همان  در  بودند.٩٩ 
»نوول ابسرواتور« به امیدهای واهی فوکو جواب معقول و مناسبی 
اومانیسم بی بهره است  از  به قدری  او نوشت: »چپ غربی  داد. 
که اسالم را برای دیگران مطلوب می داند.« او انتظار داشت که 
»چپ لیبرال غرب درك کند که قوانین آهنین اسالمی می تواند 
»با  بود که  این  به چپ ها  او  توصیه   تبدیل شود«.  به چه چیزی 
دارویی وسوسه نشوند که از خود بیماری هم کشنده تر است«. 
»اریبون« خاطرنشان می کند که فوکو بعدها به اشتباه بزرگ خود 

پی  برد. 
از حقوق  این است که هنگام پشتیبانی  این سخنان  معنای همه  
ما  آیا  پرسید  از خود  باید  بومی  و سنت های  اقلیت ها  فرهنگی 
دفاع  کسانی  چه  حقوق  و  فرهنگ  جنبه  ازچه  می دانیم  دقیقاً 
می کنیم؟ زمینه های اجتماعی و سیاسی و مناسبات قدرت که در 
ورای این فرهنگ ها نهفته است کدام  هستند؟ چه کسی و به چه 
دلیل اختیار نمایندگی فرهنگی را دارد؟ در طرح این سئواالت 
مهم ترین مسئله همانا این است که همواره به خاطر داشته باشیم 

Eribon  99، 1991،ص 286
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ندارند  فراتاریخی  موجودیت  فرهنگی«  »تفاوت   و  فرهنگ  که 
و  پدیده ای همگون  عنوان  به  نمی توان  فرهنگ  از  در ضمن  و 
درهم  است  شبكه ای  فرهنگی  هر  گفت.  سخن  دست  یک 
منطقه ای.  و  قومی  مذهبی،  طبقاتی،  اختالف های  از  پیچیده  
هیچ فرهنگی قائم  به ذات و برکنار از تأثیر تحوالت اجتماعی، 
همچنین  و  خارجی  و  داخلی  فشارهای  و  اقتصادی  و  سیاسی 
نیست.  سیاسی  ناتوانی  و  توان  متفاوت  بسیار   ساختارهای 
»فرهنگ ها  نشان می کند:  موِر" خاطر  بارینگتون  همانطور که" 
داده  انتقال  و  محافظت  مرارت  و  رنج  با  ارزشی  نظام های  و 
به  تا  شوند  وادار  مردم  که  این  برای  اوقات  بسیاری  می شوند. 
شیوه  خاصی رفتار کنند باید آن ها را مجازات، تهدید و زندانی 
کرد یا به اردوگاه های کار اجباری فرستاد یا تملق شان را گفت، 
رشوه داد، قهرمان سازی کرد، ترغیب شان کرد روزنامه بخوانند 

و آن ها را سینه دیوار گذاشت و به سوی شان شلیک کرد.«100
به عالوه تئوریزه کردن جنبش های سیاسی و اجتماعی »جانشین« 
به احتیاط و دقت بسیار دارد؛ بخصوص وقتی  نیاز   Alternative

رویدادها و گفتمان های مربوط به جوامع اسالمی خارج از زمینه 
پرهیز  برای  تحلیل می شوند.  ملی آن  و  منطقه ای  متن خاص  و 
از هرگونه ابهامی باید محیط و فضای این رخدادها را در نظر 
ابر روایت گری  اتهام نشد که تحلیل گر  این  گرفت و مرعوب 
Metanarrati مداخله جواست. جدل هایی را در نظر بگیرید که در 

 Clitoritectomy فرانسه در مورد مثله کردن اندام جنسی دختران
درمیان گروه های مهاجر آفریقای شمالی به راه افتاده بود. وقتی 
به  بودند  هفت ساله  یا  پنج  چهار،  دخترانی  که  قربانیان  والدیِن 
قانونی  اقدام  این  با  فرهنگی  نسبی گرایان  احضار شدند  دادگاه 

Moore  100، 1967، ص487
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مخالفت  کردند.101  خانوادگی  مناسبات  در  دخالت  عنوان  به 
نام آور  استادان  از  یكی   Raymond Verdier  »ریمون وردیه«
دانشگاه و مدافع پر و پاقرص احترام به آیین فرهنگی اقلیت ها ٬ 
مانند بسیاری دیگر استدالل می کرد که مثله کردن و بریدن یک 
اندام، مفهومی نسبی است که بر اساس شرایطی فرهنگی تعیین 
به  »مجوز ورود  فرهنگی  نظر  از  مثله کردن دختران  و  می شود 
زنانگی« است. "وردیه" اصرار می ورزید که »بسیاری از والدیِن 
این کار را بخشی از شعائر اسالمی می دانند«. او تا آن جا پیش 
رفت که ادعا کرد شمار قابل توجهی از زنان آفریقایی مثله شدن 
را »با روی باز پذیرا می شوند« و چون این عمل از نظر فرهنگی 
برای زن سیاهپوست بسیار مهم است »کمتر از زن سفید از آن 
رنج می برد«. »جنبش دفاع از حقوق زنان سیاه  پوست« در فرانسه 
به این بحث های آشكارا نژادی اعتراض کرد. زیرا به نام مدارا 
و  شكنجه  درد  که  بود   شده  وانمود  چنین  فرهنگی  تساهل  و 
جراحت برای اروپایی ها و غیر اروپایی ها متفاوت است و با این  
متصور شده  را  آفریقا  برای  یكپارچه  و  عام  فرهنگ  کار یک 

بود.102
پذیرش  مدافع  که  دانشگاه  استادان  دیگر  و  "وردیه"  استدالل 
یادآور  بودند  فرهنگی  متنوع  کردارهای  وچرای  بی چون 
گزارش های دادرسان انگلیسی در دوران استعمار هند از مراسم 
ساتی )زنده سوزاندن زنان بیوه  هندی همراه جسد شوهر( است. 
مقامات استعماری به رغم مبارزات طوالنی روشنفكران هندی بر 
ضد این آیین، بر  آن شدند تا به جای برچیدن این سنت به آن 
سر و سامان قانونی دهند. پس مقرر داشتند که نمایندگان آنان 
در مراسم حضور پیدا کنند و مشاهدات خود را گزارش دهند. 

1994 ،Bronwyn  101
102  همان ٬ صفحات 954تا 956 

99



در این گزارش ها وانمود می شد که زنانی که زنده زنده به کام 
آتش انداخته می شوند با میل و لذت و به خواست خود زبانه های 
آتش را با آغوش باز می پذیرند. در تمامی این گزارش ها خبری 
یعنی  نبود.  کار  در  بیوه زنان  این  خویشاوندان  اجبار  و  فشار  از 
کسانی که می خواستند بدین ترتیب از زیر بار مالی مخارج این 
بیوه زنان و حقوق قانونی آن ها نسبت به اموال خانواده خالص 

شوند.103
پژوهشگران غیر مذهبی خاورمیانه به جای اتخاذ موضعی دفاعی 
مداخله   یا  بنیادگرایی  با  خود  مخالفت  درباره  پوزش طلبانه  یا 
کنند.  تشریح  را  خود  مخالفت  دالیل  باید  منطقه  در  غرب 
مخالفت با سیاست های امپریالیستی غرب در کشورهای اسالمی 
و مبارزه با تالش های آنها برای اینكه اسالم را بزرگ ترین خطر 
در دوران پس از کمونیسم جلوه دهند، و  ضدیت با امپریالیسم 
نباید به دفاع و حمایت از دیدگاه های ضد غربی و سودجویانه  
بنیادگرایان بیانجامد. انتقاد بیرحمانه  از ناکامی ها و شكست های 
شرق  در  مدرنیزاسیون  کاستی های  و  غربی  »مدرنیته «  فراوان 
اجتماعی و  ـ  اقتصادی  نهادها و ساختارهای  از  مستلزم ستایش 

فرهنگی »بدوی« و »محلی« در منطقه نیست.
اندیشه ها  بر  تكیه  با  نمی توانند  اسالمی  اینست که جوامع  نكته 
یابند.  دست  پیشرفت  به  صنعتی  ماقبل  فرهنگی  ارزش های  و 
شكوه  به جای  می کند٬  استدالل  تیبی«  »بسام  که  همانطور 
درباره   اروپایی  تاریخی  آموزه های  و  »اروپا«  از  شكایت  و 
نكته توجه کنیم  این  به  بهتر است  »روشنگری« و »دمكراسی«، 
که قدرت های معاصر اروپایی و آمریكای شمالی صرفاً در کالم 
»اروپایی کردن« بی درنگ کشورهای غیر غربی هستند  مدعی 
هیچ  از  آرمان ها  این  تحقق  از  جلوگیری  برای  عمل  در  ولی 
اقدامی فرو نمی گذارند. اگر قرار باشد »مدرنیزاسیون« در جهان 

Mati  103، 1989،ص 88ـ126
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دگرگونی  و  تغییر  فقط  نباید  شود  تبدیل  واقعی  امری  به  سوم 
در هنجارها را در بر گیرد، بلكه باید بیش از همه  شامل صنعتی 
شدن و دمكراتیزه شدن عمیق و گسترده باشد.104 عالوه بر این، 
سنت های  در  ریشه  اصل  در  مدرنیته  و  روشنگری  اگر  حتی 
برخورداری  مفهوم  به  »مدرنیته«  خواست  است،  داشته  اروپایی 
از مسئولیت اجتماعی و حقوق فردی نباید فقط خاص اروپائیان 
تلقی شود: »اکنون خواسته  های همگانی و انسانی وجود دارد که 
محدود  ثروتمند  کشورهای  به  تنها  یا  خاصی  فرهنگ  به  نباید 
شود.«)ص 18( نویسنده دیگری در همین زمینه می نویسد٬ برای 
و  مذهبی  غیر  مدرنیسم  میان  »کشمكش  روشنفكران خاورمیانه 
اسالم گرایی در اصل مبارزه ای برا ی دمكراسی، عدالت اقتصادی 
برای جایگزینی جامعه    نهایت درخواستی  و آزادی زنان« و در 

کنونی با جامعه ای غیر مذهبی است.105 
در چنین شرایطی پذیرش عقاید ضد جهان شمول  پست مدرنیسم 
خطرآفرین و حتی به لحاظ سیاسی غیر مسئوالنه است. طرح این 
بحث که برای پیشرفت بشر هیچ مالك همگانی وجود ندارد و 
اینكه جوامع با »سرعت های متفاوت« و به »شیوه های گوناگون« 
به سوی ترقی گام برمی دارند این پرسش مهم و اساسی را نادیده 
استعماری  کشورهای  در  مربوطه  مالك های  چرا  که  می گیرد 
تصور  می توان  آیا  ندارند.  یكسانی  کارکرد  استعماری  پسا  و 
کاماًل  متفاوِت جهان  بخش  دو  این  از  توسعه  هرکدام  کرد که 
این  از  آیا حرکت شتابان یكی  بوده است؟  از یكدیگر مستقل 
دو بخش مستقیماً منوط، یا دست کم، به  هزینه  آن بخش دیگر 
جهان نبوده است ؟ آری، استعمار و تجارت برده توسعه  صنعتی 

Tibi  104، 1998،ص 28
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غرب را شتاب بخشید، اما  این دو پدیده برای آسیا و شرق چه 
ارمغانی به همراه داشت؟

همچنین مالك قرار دادِن چارچوب گسیخته  پسامدرنیسم برای 
تعیین  حق  و  فردی  آزادی های  به  نباید  ظاهراً  که  کشورهایی  
از  زد  دست  آن ها  فرهنگی  اصالت  و  ملی  هویت  سرنوشت، 
لحاظ سیاسی بسیار مسئله آفرین است. چنین نگرشی به سرعت 
می تواند به بی اعتنایی به کشورهای فقیر و غیر غربی  منجر  شود. 
و  سرکوب  فقر،  که  شود  تعبیر  این  به  تواند  می  برخورد  این 
خشونت در این کشورها امری متداول و »طبیعی« است و نباید 
نگرانی کشورهای غربی را برانگیزد و در نهایت باید مردم این 
کشورها را به حال خود گذاشت تا مشكالت خود را با »آهنگ 
و شتاب خاص خود« حل کنند. وظیفه ما این است که به آنان 
اتفاق  این رویداد در زمان خود  احترام بگذاریم و اجازه دهیم 
محل  خود  »فقر«  و  »رنج«  مانند  واژگانی  معانی  وانگهی،  افتد. 
بحث و اختالف نظر است و باید پیش از   ارائه  پاسخی جهانی و 
مشروع برای این مفاهیم، آن ها را به لحاظ فرهنگی و منطقه ای 

تعریف کرد.
تفاوت های  از  مغشوش  درك  این  که  باشد  روشن  باید  قاعدتاً 
فرهنگی با تعهد به دفاع از حقوق بشر مباینت دارد. اصرار به این 
اعمال مالك ها،  و  تعیین  استقرار،  در  مختلف  فرهنگ های  که 
مفاهیم و اصول خاص خود بر حق هستند، صرف نظر از قصد 
نخبگان  به  را  بهانه  این  واقع  در  ادراك،  این  دارندگان  نیت  و 
سیاسی و اقتصادی، رهبران مذهبی، رژیم های خودکامه و مهم تر 
خود  اغراض  به  دستیابی  برای  که  می دهد  بنیادگراها  همه   از 
استدالل کنند که حقوق بشر مفهومی غربی و وابسته به فرهنگ 
است و معیارهای بین المللی برای پاسداری از حقوق بشر ترفندی 
امپریالیستی است. منظور این است که احترام به تنوع فرهنگی نباید 

102



موجب شود تا اختیار نامحدود و بهانه به رهبران کشورهای غیر غربی 
دهد تا از »فرهنگ« در مقابل انتقادهای خارجی سنگری بسازند، و از 
سرکوب فرهنگی  اقلیت های قومی، مذهبی و سیاسی و از بین  بردن 
بی رحمانه  آداب و سنن ناهمساز ابایی نداشته باشند.106 اما میدانیم که 
مخالفت رهبران خودکامه در جوامع اسالمی، با حقوق بشر، به نام 
ارزش های »جمعی« یا ارزش های »امت« علیه یک مفهوم غربی از 
جای دیگری سرچشمه می گیرد. آنان در واقع در پی  آن هستند که 
خود را در برابر چالش های داخلی و وارسی بین المللی محافظت کنند. 
آنان می خواهند برای ادامه سیاست ها و شیوه های تبعیض آمیز و بعضاً 
قانونی خود در امور سیاسی، فرهنگی، قومی، مذهبی و جنسیتی علیه 
افراد و گروه هایی که با مصالح سیاسی و فرهنگی مسلط درستیزند 

آزادی کامل داشته باشند.
ناگفته پیداست این مدعیان ضدیت با امپریالیسم و مدرنیته صرفاً با 
مفاهیم غربی  چون دمكراسی سیاسی، استقالل فردی و حقوق بشر 
سر دشمنی دارند زیرا نهادهای پارلمانی و نظارت دمكراتیک دولت 
با گفتمان آنان درباره تقدس فرهنگ و سنت های بومی  ناسازگار 
است. با پذیرش اقتصاد بازار سرمایه داری غرب اما ولو با تعبیری 
ناقص و کژدیسه، هیچ مخالفتی ندارند. رهبران مذهبی که به شدت 
از مبارزات و شورش های دمكراتیک هراس دارند در ثروت اندوزی 
و استفاده از محصوالت لوکس و پیچیده  فنی ساخت غرب هیچ 

دغدغه ای ندارند.
خاورمیانه  روشنفكران  برای  پست مدرنیسم  به  غیرنقادانه  شیفتگی 
تجربه ا ی بس گران خواهد بود و ناخواسته و نادانسته کمک قابل 
توجهی برای جنبش های سرکوب  گرانه  و رهبران بنیادگرای اسالمی 

در منطقه  است.

Donnelly .  106، 1989،ص 119.

103



 

104



105

بنیادگرایی اسالمی 
و همدست 

فصل4نوستالژیك آن



106



در میان تمامی دیدگاه های نظری شناخت شناسانه و روش شناسانه 
بنیادگرایی  اندازه   به  هیچكدام  موجود  ایسم های  و  مكاتب  و 
اعتقاد  نیستند.  متفاوت  یكدیگر  با  پست مدرنیسم  و  مذهبی 
و  جهان شمول  طرح  و  کلی  و  مطلق  »حقیقت«  به  بنیادگرایان 
همگانی آن برای رستگاری بشر درست همان چیزی است که 
از سوی دیگر پذیرش  نیست.  برای پست مدرنیست ها پذیرفتنی 
بی چون و چرای تفاوت و در حقیقت ستایش بی بدیلی پدیده ها 
کانون  در  که  متون  و  هویت ها  نمادها،  چندگانگی  بر  تاکید  و 
توجه نظریه های پست مدرن قرار دارد همان است که بنیادگرایان 

با آن مخالفت دارند. 
اعتقاد به تفاوت، بی بدیلی، هویت فردی و گروهی، حقوق افراد 
برای تعیین سرنوشت خویش و به ویژه انتقاد به جوهریت جنسی 
و تأکید بر تنوع جنسی ازجمله  تضادهای اساسی پست مدرنیسم با 
بنیادگرایی است. در واقع، نفی و نابودی هر آن چیزی که خارج 
بنیادگرایی  مرجِع  خودـ  فرهنگی  و  اخالقی  بسته   چارچوب  از 
این همه،  با  برنامه  سیاسی آن است.  قرار دارد نخستین اصل در 
فكری  چارچوب  در  موجود  عناصر  و  پست مدرن  نسبی گرایی 
این که  به  اعتقاد  و  تاریخ  مفهوم  ازجمله  اصول  برخی  در  آن 
مدرنیته محصول سرمایه داری غرب است، به بنیادگرایی نزدیک 
می شود. متعاقباً، این اندیشه مهر تأییدی است بر انكار مالك ها 
و اندیشه های اخالقی و اجتماعی مدرنیته از سوی بنیادگرایان و 
تلقی آن به عنوان طرحی ساخته  چند کشور غربی که طبیعتاً برای 

جوامع اسالمی نامناسب است.
 در میان عناصر پست مدرنیسم که آشكارا با گفتمان بنیادگرایی 
کردارهای  و  دیدگاه ها  برای  تاییدی  و  است  همسان  اسالمی 
سیاسی آن به شمار می آید می توان به این موارد اشاره کرد: تأکید 
و پافشاری مكرر بر تفاوت فرهنگی، تكثر آگاهی، اعتقادات و 
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مالك های اخالقی و اجتماعی، بی اعتمادی به تكنولوژی، علم 
جوامع،  به  پست مدرن ها  گرایش  فراگیر،  نظریه های  و  تعقل  و 
قومیت، دگربودگی، هویت سیال، عوامل بومی، فرهنگ عامه و 
جست وجوی تنوع فرهنگی و »روایت های جدید آزادی بخش«. 
الزم است اما دلیل استفاده از واژه  بنیادگرایی را در این کتاب 

روشن کنم.

بنیادگرایی اسالمی

بالفاصله  اسالمی  بنیادگرایی  باب  در  تحقیقی  آثار  معموالً 
پس از استفاده از این اصطالح به شرح نارسایی   این اصطالح 
کلیشه ای  تحلیل های  از  پرهیز  برای  نویسندگان  می پردازند.107 
گاه در توصیف جنبش های رادیكال اسالمی با اکراه و با لحنی 
به  یا  می کنند  استفاده  بنیادگرایی  اصطالح  از  پوزش خواهانه 
مذهبی«،  »ملی گرایان  »احیاگران«،  مانند  اصطالحاتی  آن  جای 
به کار  را  اسالمی«  »پوپولیست های  اسالمی«،  »رادیكال های 
می برند.108 با توجه به این حقیقت که غربی ها این اصطالح را در 
نشانه   بنیادگرایان آن را  ابداع کردند و  برای پروتستانیسم  اصل 
هویتی خود نمی دانند شاید این نگرانی ها موجه به نظر آید. پاسخ 
را  بنیادگرایی  این دو گونه  این پرسش هم که چگونه می شود 
زیر  در  که  دالیلی  به  اما  نیست،  روشن  چندان  دانست  یكسان 
خطوط کلی آن توصیف خواهد شد به اعتقاد من هیچ  یک از 
رادیكال  جنبش  این  به درستی  نمی تواند  پیشنهادی  اصطالحات 
صادق العظم  با  این  بر  عالوه  کند.  تعریف  را  نوظهور  اسالمی 
موافقم که این استدالل را رد می کند که در تعریف افراد نباید از 
اصطالحاتی استفاده کرد که خود این افراد آن را در مورد خود 

.) 1995( Marty و ،) 1994( Voll ، )1987( Mitchell برای مثال نگاه  كنید به  107
1984 ،Davis 1994؛ ،Rahnema 1997؛ ،Nasr 1993؛ ،Juergensmeyer  108
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می کند  مطرح  را  معنادار  پرسش  این  العظم  نمی برند.10٩  به کار 
که »با این منطق آیا باز هم می توان گفت فالن و بهمان زمامدار 
خاورمیانه دیكتاتوری خودکامه است، هر چند که این دیكتاتور 
هرگز از چنین کلمات و عباراتی برای توصیف خود و رژیمش 

استفاده نكرده است«؟ 
این منطق را می توان مثاًل در کاربرد اصطالِح فمینسیت  اسالمی 
هم بكار برد. یعنی چگونه می توان چنین اصطالحی را به گروهی 
سنتی  گفتمان  می کوشند  که  کرد  اطالق  خاورمیانه  زنان  از 
فرا  خوانند و خواهان  مبارزه  به  را  اسالمی و سنت های حقوقی 
بهبود وضع زنان هستند در حالی که خودشان هیچ گاه اصطالح 
فمینیست را برای خود به کار نبرده اند و اندیشه های فمینیستی را 
برای خاورمیانه مناسب ندانسته اند. در واقع، آنان از هر فرصتی 
استفاده می کنند تا خود را از آرمان ها و تفكر سیاسی فمینیستی 
ویژگی های  برخی  وجود  دلیل  به  این ها  همه   با  بكشند.  کنار 
فمینیست  عنوان  آنان  به  زنان  این  فعالیت  و  گفتمان  در  مشهود 

داده می شود.
در تمام این موارد،  چنان که مارکس در تحلیل انقالب بورژوایی 
1848 خاطرنشان می کند، ما نباید به خود اجازه دهیم که فریفته 
یاد  با  را  خود  روشنفكران  یا  سیاست بازان  که  شویم  پوششی 
افتخارات و شكوه گذشته در آن می پیچند با این امید که لبه  تیز 
کارهای خود را »نرم و لطیف« جلوه دهند. به جای آن باید به 
رفتار و گفتار آنان بنگریم و بر رفتارشان نامی بگذاریم که معنا 

ج. ص.. العظم در مقاله ی تفصیلی و درخشان خود »مشروعیت شناختی، تمامیت علمی و کاربرد   10٩

انتقادی« به اصطالحاتی مانند بنیادگرایی در توضیح جنبش های رادیكال و جدید اسالمی اشاره می کند . نگاه 
کنید به العظم، )1٩٩3ـ1٩٩4(.
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را برساند.110 در واقع همانطور که او در متن دیگری نوشت: »نظر 
ما درباره  یک فرد هرگز مبتنی بر نظر آن فرد نسبت به خودش 

نیست.«111
جدیدی  پدیده   Islamic revivalism  »جنبش احیای اسالم«
غزالی  محمد  امام  دوران  به  دست کم  آن  قدمت  نیست. 
نیستند.  بنیادگرا  هم  احیاگران  همه   می رسد.  )1058ـ1111( 
اسالمی  جنبش  تعریف  برای  هم  مذهبی«  »ملی گرایی  ترکیب 
کافی نیست، مانند خمینی گرایی در ایران یا جنبش حزب اهلل و 
بیاندیشند  خاصی  جامعه   یا  ملیت  به  آن که  از  بیش  که  حماس 
از  استفاده  هستند.  امت  محروم  شیعیان  یا  مسلمانان  اندیشه   در 
رادیكال های  زیرا  نیست  مناسب  هم  اسالمی«  »رادیكالیسم 
وجود  ایران  خلق  مجاهدین  سازمان  مانند  هم  دیگری  مسلمان 
دارند که بنیادگرا نیستند و در گفتمان سیاسی خود مفاهیمی از 
اسالمی«  »پوپولیسم  وام گرفته اند. شاید  سوسیالیست های مدرن 
این  اما  باشد،  مناسب تر  همه  از  دیگر  اصطالحات  با  قیاس  در 
اصطالح هم تنها به یک وجه از جنبش بنیادگرایی اسالمی اشاره 

دارد.
اصطالح »اسالم گرایی« شاید صرفاً به کار آن دسته از نویسندگانی 
آید که آگاهانه نمی خواهند کسی را در جهان اسالم برنجانند، 
اما احتماالً نامناسب ترین اصطالح هم همین عبارت »اسالم گرا« 
یک  در  مختلف  گرایش های  با  را  مسلمان  فعاالن  زیرا  است. 
معنای  در  اسالم گرا  کلمه  واقع  در  می آورد.  هم  اصطالح گرد 
با گرایش های  مسلمانان  از  سه گروه  برگیرنده   در  آن  گسترده  
کاماًل متفاوت است. دسته اول، گروه ها و افراد غیرسیاسی اند که 
در میان آنان روحانیون و شارعینی وجود دارند که فعالیت های 

Marx  110، 1973،ص 146ـ147

Marx  111، 1984،ص 390 
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آنان و پیروان شان به مدارس مذهبی، حضور در مساجد و دیگر 
نهادهای مذهبی منحصر است. نگرانی عمده  این گروه دین است. 
اکثریت روحانیون  از شمار چشمگیر روحانیون سنی،  نظر  قطع 
شیعه در ایران و عراق به لحاظ تاریخی در این دسته بندی قرار 
دارند. به آنان درویش یا اهل رضا و توکل  هم اطالق می شود. 
هما ناطق، تاریخ نگار ایرانی می گوید که بسیاری از این روحانیون 
می دادند که  ترجیح  و  بودند  نجف  ایرانی ساکن  شیعه   بلندپایه  
آثار خود را نه به فارسی بلكه به عربی بنویسند. در دوران معاصر 
هم روحانیون صاحب نامی مانند آیت اهلل ابوالقاسم خویی و حاج 
رحیم ارباب زندگی می کرده اند که سیاسی نبوده اند. امروز هم 
در ایران اسالمی روحانیون پرآوازه ای هستند که سیاسی نیستند. 
بزرگ ترین  که  برد  نام  اراکی  آیت اهلل  از  می توان  آن ها  ازمیان 
مرجع تقلید پس از آیت اهلل خمینی بود. در جریان انقالب 1357 
آیت اهلل محمد کاظم شریعتمداری، روحانی میانه رویی که روابط 
مقام روحانیت  اعالم کرد که  داشت، رسماً  با شاه  نیز  نزدیكی 
باالتر از مسائل سیاسی است و روحانیون نباید خود را در اداره  
مملكت داخل کنند )وی در دوران زمامداری خمینی در حالی 

از دنیا رفت که در منزل خود زندانی و تحت نظر بود(.
دسته  دوم اسالم گرایان لیبرال های اصالح طلب هستند. این افراد 
و دستورات  احكام  اساس  بر  با اصالح جوامع خود  می کوشند 
سازند.  سازگار  مدرن  دوران  نیازهای  با  را  اسالم  اسالمی، 
و محقق  دین شناس  عبدو،  برجسته  چنین گرایشی محمد  نمونه  
نهضت آزادی  معاصر،  ایران  بود.112 در  نام آور مصری  اسالمی 
به رهبری آیت اهلل طالقانی و مهدی بازرگان نمونه های خوبی از 

اصالح طلبان مسلمان به شمار می رفتند.
دسته  آخر، یعنی سومین گروه، اسالم گرایانی هستند که به آنان 

 1994Voll,1991, Hadad,  112
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است  جدیدی  جنبش  بنیادگرایی  می شود.  داده  بنیادگرا  عنوان 
که تقریباً به جز وهابیون در عربستان سعودی هیچ پیشینه ای در 
جهان اسالم ندارد. گروه هایی که در این دسته بندی جا می گیرند 
کشورهای  دیگر  و  مصر  در  "اخوان المسلمین  از:  عبارتند 
فقیه  "والیت  پاکستان"،  و  هند  در  اسالمی  "جماعت  عربی"، 
در  حماس  جنبش  و  "حزب اهلل  ایران"،  در  خمینی گرایی  و 
در  اسالمی  ملی  "جبهه   فلسطین"،  اشغالی  سرزمین های  و  لبنان 
"جبهه  و  افغانستان"  در  طالبان  و  اسالمی  "مجاهدین  سودان"، 
نجات اسالمی در الجزایر". پیدایش همزمان همه این جنبش های 
سیاسی گوناگون همراه  با ظهور جنبش های آزادی بخش ملی غیر 
مذهبی در کشورهای خاورمیانه، در واقع واکنش مستقیم یا غیر 
مستقیم به سال ها خفت و حقارتی است که تسلط امپریالیستی و 
پس از آن رقابت ابر قدرت ها به این کشورها تحمیل کرده است.

مصر  در   1٩28 سال  در  البنا  حسن  که  اخوان المسلمین  گروه 
از  قبل   1٩41 سال  در  مودودی  ابوالعال  که  اسالمی  و جماعت 
از  بخشی  دو  هر  کردند  پایه گذاری  کشور  این  در  هند  تجزیه 
پیروان  و  خمینی  که  ایران  انقالب  بودند.  استعمار  ضد  جنبش 
ایاالت  به تسلط  به قدرت رساند خود واکنشی  را در 1357  او 
المحرومین  حرکت  شكل گیری  بود.  شاه  دوران  در  متحده 
پاسخ  واقع  در  لبنان  در  )امل(  لبنانیه  المقاومت  افواج  سپس  و 
مجاهدین  بود. موجودیت  محرومیت  سال  ده ها  به  لبنان  شیعیان 
خشن تر  رقیب  به  قدرت  تسلیم  از  قبل  افغانستان  در  اسالمی 
شوروی  اتحاد  تجاوز  به  واکنشی  واقع  در  طالبان،  یعنی  خود 
جنبش ها  این  دلسردی  و  سرخوردگی  بود.  افغانستان  به  سابق 
خودکامه  مدرن  دولت های  یا  پسااستعماری  ملی  دولت های  از 
در منطقه الهامبخش جست وجوی بدیلی اسالمی از راه سیاسی 
بوده است. فعاالن این جنبش ها که از زوال باورها و کردارهای 
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سنتی و نفوذ فزاینده  فرهنگ غربی در کشورهای خود به شدت 
احساس خطر می کردند به تكاپو افتادند تا توده های مسلمان را 

پیرامون این مسائل به تحرك وادارند.
میان  در  فرهنگی  و  سیاسی  ایدئولوژیک،  تفاوت های  وجود  با 
جنبش هایی که در دسته بندی سوم قرار می گیرند تشابهات آنان 
سبب می شود که بتوان عنوان بنیادگرا را برای همه این جنبش ها 
الزم  جنبش ها،  این  ویژگی های  برشمردن  از  پیش  برد.  به کار 
بین گفتمان  باید  بسپاریم: نخست،  به خاطر  را  است نكات زیر 
بنیانگذاران این جنبش ها و باورها و کردارهای پیروان آنان تمایز 
قائل شویم. برای نمونه »حسن البنا«، رهبر اخوان المسلمین مصر 
نه تنها از رویارویی با دولت وقت پرهیز می کرد، بلكه همچنان 
دیدگاه های  می کوشید  می کند،  کامینز« ِخاطرنشان  »دیوید  که 
نظام سیاسی موجود سازگار کند.113  با  را  سیاسی اسالمی خود 
سرنگونی  دیگر  نقاط  و  مصر  در  او  پیروان  هدف  اما  امروز 
را  این جنبش ها  رادیكالیزه شدن  دلیل  است.  دولت های موجود 
می توان شكست روش های اصالح طلبانه آنان و برخورد وحشیانه 
»سید  و  »البنا«  ترور  مثال  برای  دانست.  آنان  با  دولت های وقت 
قطب« که نظریه پرداز برجسته  اخوان المسلمین به شمار می رفت 
بوده  جنبش ها  این  با  دست  این  از  برخوردهایی  آشكار  نمونه  

است.
موعظه ها  میان  است  بنیادگرایی الزم  با  برخورد  در  آن که  دوم 
یعنی  آنان  واقعی  اعمال  با  جنبش ها  این  رهبران  نوشته های  و 
به  شد.  قائل  تفكیک  می دهند  انجام  آن چه  و  می گویند  آن چه 
بر  او  تأکید  به ویژه   Mawdudi نوشته های مودودی  نمونه  عنوان 
می تواند  جامعه  نگاه  از  دولت  مشروعیت  به  نیاز  و  دمكراسی 

خواننده را به  آسانی تحت تأثیر قرار دهد.

Commins  113، 1994،ص 136.
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دولت  تشكیل  از  بیش  جامعه  اسالمی کردن  برای  "مودودی"   
از  بیش  دولت  »اگر  داشت  اعتقاد  و  بود  قائل  اولویت  اسالمی 
جامعه اسالمی شود آن گاه ناگزیر خواهد شد که برای تحمیل 
متوسل  دیكتاتوری  به  غیر آماده  و  بی میل  مردم  به  خود  اراده  
زور  نه  و  برآموزش  او  تأکید  با  همراه  دیدگاه ها  این  شود«.114 
اصالح طلبی  یادآور  غربی  مكاتب  فعاالن  برای  است  ممكن 
پایه ای  به عنوان  بر جامعه  مدنی  تأکید »گرامشی«  یا  »برنشتاین« 
برای راهبردهای انقالبی باشد. کافی  است برخوردهای سیاسی 
بسیار ارتجاعی مودودی در پاکستان و نظرگاه های او را درباره  
زنان و اقلیت های مذهبی، مخالفت با اصالحات مدرن و سرانجام 
یعنی  پاکستان  دولت  خشن ترین  و  ارتجاعی ترین  از  پشتیبانی 
دولت ژنرال ضیا الحق را به یاد آوریم، تا در یابیم زبان مودودی 
آنان  ارزیابی  برای  دلیل  به همین  است.  تا چه حد گمراه کننده 

هرگز نمی توان تنها به گفته های این رهبران بسنده کرد.
است.  زمان«  به  »برخوردی  بنیادگرایی  گسترده تر  سطحی  در 
آغازین  شرایطی  و  آرمانی  »گذشته ای  رویای  در  بنیادگرایی 
است« یا »عصری طالیی« که مغایر با زمان حال است و می تواند 
مطابق  جامعه«  »بازسازی  با  یا  اصیل  متون  به  رجعت  طریق  از 
جنبش های  همه   شود.115  بازگردانده  گذشته  آرمانی  نمونه   با 
انقیاد  که  دارند  نظر  اتفاق  موضوع  این  در  اسالمی  بنیادگرای 
و عقب ماندگی جوامع اسالمی به دلیل انحراف و دورافتادن از 
اسالم »حقیقی و اصیل « و سكوت یا همكاری علما با دولت های 
فاسد و طرفدار غرب بوده است. بنیادگرایان برای رستگاری و 
منزه کردن جوامع اسالمی می کوشند اسالمی راستین را بر اساس 
تعابیربنظر آنان صحیح از متون و نمونه های حكومت های صدر  

Nasr  114،1994، ص 106.

Al-Azmeh  115، 1997، ص 17
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قرن  تا  او  از  پس  خلیفه   چهار  و  اسالم  پیامبر  دوران  در  اسالم 
هدف  این  به  رسیدن  برای  ببخشند.  تازه  حیاتی  هجری  هفتم 
جلوه  موجه  اعمال  وحشیانه ترین  و  خشن ترین  به  دست یازیدن 
داده می شو د. بنیادگرایان همین که قدرت را به چنگ می آورند 
با چهره ای حق به جانب از اعمال هرگونه زور مطلق و خشونت 
این  »آیزنشتات«  ندارند.  ابایی  خود  مخالفان  سرکوب  برای 
ویژگی را به درستی با ژاکوبنیسم مقایسه می کند.116 تاکتیک های 
که  ترکیه  مانند  کشورهایی  در  است.  متنوع  بسیار  بنیادگرایان 
با  بنیادگرایان  کوشیدند  دارد  وجود  دمكراتیک  ساختار  نوعی 
توسل به شعارهای مردمی و مذهبی به کرسی های پارلمان دست 
پیدا کنند و از آن  طریق دولت  تشكیل دهند . بنیادگرایان اسالم 
را نیرویی فراگیر می دانند که می تواند تمامی جنبه های زندگی 
خصوصی و اجتماعی انسان ها را سر و سامان دهد. آنان قرآن را 
نه تنها کتابی حاوی اصول اخالقی بلكه راهگشای آینده  بشریت 
می دانند. آنچه بنیادگرایان را به یكدیگر شبیه می سازد عزم جزم 
همه     آن ها در این راه است که تمامی وجوه حیات بشر را اعم 
از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری، خانوادگی و حتی فردی  
مقهور اراده  الهی گردانند؛ درست همانگونه که در متون مقدس 
به  بازگشت  اسالم گرا مصرانه قصد  است. گروه های  ذکر شده 
اصول اسالمی را دارند و برآنند که جان تاز ه ای به آن ببخشند. 
آنان این آرزو را در سر می پرورانند که »با تزریق و القای اصول 
فراموش شده  اسالم در قلب و روح مسلمانان  آنان را از خواب 

غفلت بیدار کنند و به آنان روح و جان تازه بدهند«.117

درستی  که  داشتند  روبسپیراعتقاد  رهبری  به  فرانسه،  انقالب  رادیكال  نمایندگان  ژاکوبن ها،   116
دیدگا ه هایشان به اقتدار و خود کامگی آنان به اندازه ی کافی حقانیت می دهد و با همین تفكر از همه ی شیوه های 
ممكن از جمله رعب و وحشت واستقرار حكومت اقلیتی بیرحم استفاده  کردند تا خواست خود را به عموم مردم 

)1٩٩6( Eisenstadt. تحمیل کنند

Al-Azm  117، 1993،ص 97 
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از  آنان  برداشت  بنیادگرایان  دیدگاه  اساسی  ویژگی  مهم ترین 
این  »العظمه«  است.  اندام  یک  مثابه  به  )مذهبی(  بشری  جوامع 
ویژگی را به اجمال جوامع بنیادگرا می نامد و توضیح می دهد که 
این جوامع گویی موجودات جانداری هستند که تغییر و تحول 
نمی یابند، بلكه فقط رشد می کنند و سپس فرسوده می شوند. بر 
اساس این دیدگاه، فرهنگ خودی عناصر چنین جامعه ای را به 
وارداتِی  فرهنگ های  عناصر  برابر  در  و  می دهد  پیوند  یكدیگر 
در  بدن  که  همان گونه  درست  می دهد،  نشان  واکنش  دیگر 
برابر هجوم میكروب ها به دفاع از خود می پردازد. در نگاه آنان 
آنان  سیاسی  کار  ویژگی  مهم ترین  و  دارد  ادواری  سیر   تاریخ 
همانا حرکت در جهت بازگرداندن زمان است. با توجه به همین 
دیدگاه است که بنیادگرایان در تكاپوی آنند که دوران به زعم 
خود طالیی گذشته را دوباره زنده کنند و هنجارها و ارزش های 
در  آنان  کنند.  تقویت  را  مدرن(  پیش  )بخوانید  محلی  و  سنتی 
خارجی  و  بیگانه  ارزش های  انتشار  و  نفوذ  راه  تا  هستند  تالش 
ناب  جامعه  پیكره  که  مبادا  کنند  مسدود  را  مدرن(  )بخوانید 

اسالمی را بیاالیند.118 
دیدگاه های گروه های بنیادگرا، با وجود تفاوت11٩، دارای یک 
هسته مشترك است که آن را به اختصار در سه حوزه مرتبط باهم 
با دمكراسی  مدرنیته ، ضدیت  با  ستیز  برمی شمارم:  زیر  به شرح 
انكار  از  بنیادگرایان  مدرنیته ستیزی  ریشه  فمینیسم.  با  ستیز  و 
سیاست  و  دین  با جدایی  بنیادگرایان  می گیرد.  مایه  روشنگری 
و  می کنند  انكار  را  فردی  اهمیت حقوق  آنان  مخالفند.  سخت 
ندارد.  جذابیتی  هیچ  آنان  برای  بشریت  جهانی  پیشرفت  مفهوم 
گذشته نگر«  و  »آرمان گرا  خود  آموزه های  در  دست کم  آنان 

مصاحبه ی العضمه با اردشیر مهرداد )17-21: 1٩٩7(  118
.)1٩87(Shepard 11٩                 برای بررسی سنخ شناسی مفیدی در این مورد نگاه کنید به شپارد
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به  خصمانه  چنین  بنیادگرایان  که  حال  همان  در  اما  هستند، 
اندیشه های مدرنیته می نگرند رهبران شان هیچ ضدیتی با مظاهر 
کنند  زندگی  شرایطی  در  نیستند  مایل  و  ندارند  مدرن  زندگی 
فرزندان خود  آنان  نباشد.  مدرن خبری  از کاالهای  آن  در  که 
و  می فرستند  غربی  آموزشی  مؤسسه های  به  تحصیل  برای  را 
سازمان های سیاسی غربی را الگوی احزاب و سازمان های خود 
قرار می دهند. با این همه داد سخن سر می دهند که حزب  اهلل مانند 
احزاب سیاسی دیگر نیست و تمایز برجسته  این حزب را در این 
می دانند که فراتر و برتر از اختالف های سیاسی است. نمونه هایی 
از این تناقض ها را می توان در استفاده طلبه های حوزه های علمیه  
متعدد  اینترنتی  شبكه های  در  یا  دید  اینترنت  و  کامپیوتر  از  قم 
سازمان های بنیادگرایشان و یا در رفتار آخوند های تازه  به دوران 
و  کاخ ها  در  آنها  زده اند.  تكیه  قدرت  مسند  بر  که  رسیده ای 
ویالهای خود در شمال تهران رحل اقامت افكنده اند و با مرسدس 
بنزهای ضد گلوله و آخرین مدل خود در خیابان های شهر جوالن 
زندگی  به جلوه های  رهبران  این  اشتهای سیری ناپذیر  می دهند. 
با مدرنیته برای ناظران  بنیادگرایان را در ضدیت  مدرن، ادعای 
زیر سئوال برده است. این ناظران از درك این موضوع ناتوانند 
ستیز  سر  مدرنیته  آرمان های  و  اندیشه ها  با  بنیادگرا  رهبران  که 
دارند نه با تولیدات مدرن که با آن بر سریر قدرت تكیه زده اند 
و می کوشند به کمک آن نظم سیاسی و اجتماعی پیش مدرن را 
پی افكنند. آن چه فرد را به شگفتی وامی دارد پاسخ این سئوال 
است که در چشم مجاهد افغان کدام مقدس تر بود: متون مقدسی 
که خداوند اعطا فرموده یا موشک  های استینگر که آمریكا و سیا 

به آنان مرحمت کرد؟
انحصار طلبانه  خود ضد دمكراتیک  دلیل مواضع  به  بنیادگرایان 
از  آنان  است.  مسلمان  امت  معطوف  آنان  توجه  تمام  هستند. 
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سنن اسالمی پیروی می کنند٬ غیرمسلمانان را اهل ذمه می دانند 
بهترین  در  اما  دارند،  را  اسالمی  در سرزمین  زندگی  اجازه   که 
حالت شهروندانی درجه دوم به شمار می  آیند.120 البته باید توجه 
الهی و دارای کتاب هستند و  ادیان  پیروان  داشت که اهل ذمه 
یا کافران  بهاییان  مانند  پیروان آیین های دیگر  به  این اصطالح، 
اسالمی  جوامع  در  مردمان  این  حقیقت  در  و  نمی شود  اطالق 
ادیان  پیروان  حق  در  حتی  این همه  با  نیستند.  حقی  هیچ  دارای 
رسمی به     ویژه یهودیان نیز تبعیض های فراوانی صورت می گیرد؛ 
به ویژه خیزش موج یهودستیزی که پس از ایجاد کشور اسرائیل 
مسلمانان را دربرگرفت. با همه  آن چه گفته شد، چون هرکدام 
از این جنبش ها خود را نماینده »اسالم ناب و حقیقی« می دانند 
سنی  اقلیت  برنمی تابند.  را  اسالم  از  دیگر  تفاسیر  و  تعابیر  حتی 
در ایران و اقلیت شیعه در عربستان مورد تبعیض و حتی آزار و 
اذیت قرار می گیرند. نبود مدارا ویژگی  اصلی بنیادگرایان است، 
نمونه  آشكار و روشن آن فتوای آیت اهلل  خمینی بر ضد سلمان 

رشدی بود.121
ضد فمینیست بودن این گروه ها از هراس مشترك همه آنان از 
و  سرمایه داری  که  می گیرد  سرچشمه  جنسیتی  مناسبات  تغییر 
فمینیسم سبب آن شده است. کنترل زنان و حفظ اقتدار خانواده 
پدرساالر هدف آرمانی همه بنیادگرایان است. بنیادگرایان از هر 
بیشتر  ناهمگونی )که گاه  با هر اختالف نظر و  دسته و شكل و 
جنبه تبلیغاتی دارد( برای خود رسالتی قائل هستند که همانا سر 

پیروان ادیان بزرگ الهی یا اهل کتاب یهودیان، مسیحیان، و زرتشتی ها هستند که رهبران مسلمان   120
در طول تاریخ آنان را به رسمیت شناخته اند. در نخستین موج گسترش اسالم، به قبطیان و یهودیان امان داده شد، 
به شرط آن که دولت اسالمی را به رسمیت بشناسند و مالیات سرانه بپردازند. در امپراطوری های بعدی اسالمی 
به ویژه در زمان امپراطوری عثمانی ، اهل ذمه از این حق برخوردار شدند که مناسک مذهبی خویش را زیرنظر 

بزرگان مذهبی خود انجام دهند.
برای اطالعی روشنگرانه در باره ی حقوق غیرمسلمانان در جوامع اسالمی معاصر نگاه کنید به             121

) 1٩٩5( Mayerمایر
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و سامان بخشیدن مجدد به مناسبات فرهنگی است. از نظر آنان 
و  تجویزها  و  مذهبی  دگم های  که  یابد  تغییر  چنان  باید  جامعه 
احكام جنسیتی موجود در کتاب های مقدس از نو رونق گیرد. 
اخالقیات کهن و حدود اخالق جاری بر روابط زن و مرد باید 
از نو بنا شود و الزم است که هر فرد مؤمن در این کار فعاالنه 
شرکت کند. بنیادگرایان با وجود تمامی اختالف های خود، در 
مورد جایگاه زنان در جامعه اتفاق نظر دارند. تمامی این گروه ها 
طبیعی  و  بیولوژیكی  تفاوت های  دلیل  به  زنان  که  دارند  اعتقاد 
با مردان داشته  باشند.  باید در جامعه و خانواده حقوق متفاوتی 
در  زن  جای  که  می کند  اعالم  »البنا«  چون  نظریه پردازی  مثال 
او  است.  خانه داری  و  همسری  مادری،  او  وظیفه  اولین  و  خانه 
نگاه  در  می کند.122  اعالم  ممنوع  اجتماع  در  را  جنسی  اختالط 
»ابوعال مودودی« احترام به عفت و پاکدامنی زنان یكی از ارکان 
حقوق بشر است و برای حفظ آن زنان باید در خانه و پشت پرده 
نگاهداشته شوند.123 در حقیقت پاسخ مودودی به این پرسش که 
چرا خود را وقف احیای اسالم کرده است این بود که پس از 
از مشاهده  به دهلی در سال 1٩36  بازگشت  ترك حیدرآباد و 
تغییرات در بین مسلمانان در دهلی سخت به وحشت افتاده بود. 
بی حجابی  نشانه آن  و  فاصله  می گرفتند  اسالم  از  با شتاب  آنان 
زنان مسلمان بود: »زنان مسلمانی را می دیدم که بی حجاب رفت 
وآمد می کردند، چیزی که چندسال قبل از آن تصورش را هم 
نمی شد کرد. این تغییر برای من چنان تكان دهنده بود که خواب 
را بر من حرام کرد و مدام از خود می پرسیدم چه چیز سبب این 

همه تغییر ناگهانی شده است.«124

Commins  122، 1994، ص 143
Mayer  123، 1991، ص 100.

Mawdudi  124، نقل قول در Haq، 1996، ص 162.
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چیز  هر  از  بیش  را  پهلوی  سلسله  سیاق  همین  به  هم  خمینی 
در  زنان  اشتغال  با  او  می کرد.  محكوم  زنان  بی حجابی  به خاطر 
محیط های عمومی مخالف بود و ادعا می کرد که هر کجا که 
می شوند.  اداری  کار  توقف  و  اختالل  سبب  می کنند  کار  زنان 
برای بسیج مردان در مقابله با کار زنان، ارزش های سنتی و مردانه 
را دستاویز قرار می داد و از مردان می پرسید: »آیا می خواهید زنان 
شما مخارج تان را بدهند؟« در سال 1٩62 خمینی اعالم کرد که 
اعطای حقوق برابر به زنان در مواردی مانند ارث، طالق و حذف 
صریح  نص  خالف  دادگاه ها  در  زنان  قضاوت  محدودیت ها ی 
قرآن است. او روحانیون مسلمان را فرا  خواند که بر ضد حقوق 
برابر و دخالت زنان در محیط های عمومی اعالم انزجار کنند تا 
فساد اجتماعی به بار نیاید. برخورد تحقیرآمیز خمینی به درایت 
و ثبات اخالقی و عاطفی زنان در احكام دینی او در باب مسائل 
ازدواج، طالق و کار در خارج از منزل آشكار می شود و نه در 
موعظه و سخنرانی های او پس از انقالب که برای بسیج جمعیت 
مؤنث و برای برانگیختن پشتیبانی زنان از حكومت اسالمی انجام 

می شد.125
به  آنان  راسخ  عزم  بنیادگرا،  جنبش های  مشخصه  گویاترین 
زنان  موقعیت  به  که  است  آموزه هایی  و  دکترین  بازگرداندن 
مربوط می شود. برای نیل به چنین هدفی، متون اولیه اسالمی را 
یا هرجا  در جست وجوی دستورات اخالقی زیر و رو می کنند 
اخالقی  و دستورات  احكام  ابداع  به  باشد خود دست  که الزم 
می زنند. به عنوان نمونه می توان از قانون پوشش نام برد که در 
سده های گذشته رایج بود و اکنون آن را تحت عنوان »پوشش 
همچون  را  آن  که  واداشته اند  را  مردم  و  زده اند  جا  اسالمی« 

برای آگاهی از دیدگاه های خمینی در باره ی حقوق زنان نگاه کنید به مسائل شماره ی 450-  125
460 ، 2424ـ2544، خمیتی 1٩84

120



نمادی از »هویت اسالمی« خود بپذیرند. زمامداران ایران کنونی 
نمونه های بی شماری از این »سنت های اسالمی« را خلق کرده اند، 

اما به راستی و به ساد گی نمی توان منشاء اسالمی یا غیر اسالمی

برای  که  هستند  سنت هایی  این ها   . کرد  جست وجو  را  آن ها   
خدمت و کمک به دوباره  اسالمی کردن جوامع خلق می شوند.

پیوند دیدگاه های پیش مدرن و پست  مدرن 

شگفت آور است که بسیاری از استدالل  های بنیادگرایان بر ضد 
با نظرگاه های پست مدرن ها  غرب به سود سنن »اصیل« و بومی 
درست  احمد«  »اکبر  استدالل  این  نظر  این  از  دارد.  اشتراك 
است که بنیادگرایی هم مانند پست مدرنیسم تالشی است برای 
از  مملو  که  دنیایی  در  زیستن  چگونه  مورد  در  تصمیم گیری 
توجه  که  تفكر  شیوه  دو  این  یعنی  است.126  اصولی  تردیدهای 
دست  آخر  است  آینده  به  دیگری  و  گذشته  به  معطوف  یكی 
سیاسی  هم پیمانی  به  اسالمی  جوامع  تغییر  به  مربوط  بینش  در 
تجارب  اسالمی  بنیادگرایی  هم  و  پست مدرنیسم  هم  می رسند. 
دلیل  تاریخی  نظر  از  را  غرب  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی، 
پیش  آنجا  تا  دو  هر  می دانند.  روشنگری  کاذب  وعده های 
می روند که نهادها و کردارهای پیش مدرن را برای رهایی انسان 
به دیده مثبت می نگرند. این دو وجه فكری بخشی از قدرت شان 
در  دستكاری  از  بنیادگرایان  بخصوص  و  است  زبان  بازی  در 
بیشتر  در  پست مدرنیسم  رادیكالیسِم  ندارند.  ابایی  متون  و  زبان 
پیشین  زبان شناسانه   گفتمان های  متون  ساخت  تغییر  از  موارد 
حال  همان  در  و  بیان  شیوه  عنوان  به  گفتمان،  نمی رود؛  فراتر 

Ahmad  126، 1993، ص 13.
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از  مجموعه ای  به عنوان  شرق گرایی(  در  سعید  ادوارد  گفته  )به 
کردارها و نهادها. این ساختارشكنی چارچوب شناختی نویسنده 
و پیشداوری های او را آشكار می کند، اما بدیل دیگری را ارائه 
نمی دهد. به گفته »ندروین پیترز« و »پارخ « گفتمان را نمی توان 
واقعیتی جهان گستر و همه جانبه تلقی کرد که سیاست را  چون 
به  را  خود  بنیادگرایان  اما  کنار  میگذارد.127  حاشیه ای  متغیری 
که  دارند  کاری  دستور  آن ها  نمی کنند.  محدود  گفتمان  سطح 
برای تحقق آن مجدانه می کوشند. آنان در طلب قدرت قانونی، 
عملی  را  خود  اهداف  تا  هستند  فرهنگی  اجتماعی-  و  سیاسی 
کنند و برای دستیابی به چنین هدفی از به کار بردن زور و ایجاد 

هراس و وحشت خودداری نمی کنند.
جوالن هایی  نیز  گفتمان  حوزه   در  اسالمی  بنیادگرایی  البته 
می دهد: آنان آگاهانه متون، نمادها و زبان را دستكاری می کند 
تا پشتیبانی توده ها را به چنگ آورده است یا حفظ کند. در این 
خصوص عمل »تقیه« در میان شیعیان شایان توجه است. شیعیان 
امام علی در اسالم اقلیت را تشكیل می دهند. مسلمانان فرقه های 
دیگر اعتقاد دارند که امام علی در انكار خالفت نخستین خلفای 
ناگزیر شد که  و  مرتكب خطا شد  پیامبر  از رحلت  اسالم پس 
بیست سال برای خالفت خود در انزوا به انتظار بماند. پیروان امام 
هم به ناچار عقاید بدعت آمیز و نامتعارف خود را پنهان و تظاهر 
به سنی بودن می کردند. »تقیه« شكل مذهبی و مجاز تظاهر است. 
به این مفهوم که فرد به نام مرامی واالتر و اصیل تر درحالی که در 
عمل به اصول دیگری پایبند است در زبان و عمل خود را طور 
دیگری نشان می دهد. در چنین حالتی، »تقیه«٬ اگر بخواهیم زبان 
پست مدرن ها را به کار بریم٬ عامداً گفتمان کاذب به کار بردن 
دشوارمی کند.  را   discourse analysis گفتمان«  »تحلیل  که  است 

, 1995, pp. 13-14  Nederveen Pieterse and Parekh  127

122



123

زیرا  است.  مشكل  بسیار  کاری  هم  اسالمی  فمینیسم   تحلیل 
که  اسالمی  نشانه های  و  واژگان  که  دریافت  نمی توان  هرگز 
فمینیست ها به کار می برند بخشی از باور آن ها یا صرفاً تاکتیكی 
دفاعی است. آیا این فمینیست ها، مسلمانانی حقیقی هستند که به 
فمینیسم روی  آورد ه اند؟ یا این که فمینیست هایی هستند که برای 
پرهیز از سرکوب دولت از زبان اسالمی استفاده می کنند؟ یا این 
داده اند  قرار  دستاویزی  را  فمینیسم  که  هستند  مسلمانانی  زنان، 
انعطاف پذیر و مشروع جلوه  دهند و  بنیادگرایان را  تا حكومت 

نمونه درخشانی از »مدارای اسالمی« را عرضه  کنند؟
شباهت دیگر پست مدرن ها با بنیادگرایان، انكار غرب و ستایش 
پرشور از پدیده های غیر غربی و مخالفت با سكوالریسم است. 
»ترنر« در این زمینه می گوید که اشتراك این دو دیدگاه در برتر 
بیگانه«  یا  وارداتی  »دانش  با  مقایسه  در  سنت«  »اصالت  دانستن 
است.128 بدین ترتیب این دو دیدگاه به لحاظ نظری از علم مدرن 
و دستاوردهای علمی به عنوان ستون های مدرنیته سرخورده اند، 
علمی  دانش  و  علم  مظاهر  از  استفاده  در  عمل  در  این که  گو 

اشتیاق زیادی نشان می دهند.
پست مدرنیسم و بنیادگرایی در انتقاد از سرمایه داری نیز موضع 
بسیار نزدیكی به هم دارند. یعنی هیچكدام با سرمایه داری مخالفتی 
ندارند و سوسیالیسم را به عنوان بدیلی ممكن قبول ندارند. شاید 
تنها تفاوتی که می توان میان بنیادگرایی و پست مدرن ها در این 
زمینه قائل شد این است که پست مدرن ها برای سرمایه داری هیچ 
بدیل دیگری را مطرح نمی کنند. حال آن که بنیادگرایان نوعی 
سرمایه داری ابتدایی را با رنگ و لعاب اسالمی به عنوان جایگزین 
هر  پست مدرنیسم  و  بنیادگرایی  می کنند.  معرفی  غربی  مدرنیته 

Turner  128، 1994، ص 7.



نظر دارند. آن چه  اتفاق  افراطی غربی  دو در رد مصرف گرایی 
چرا  که  سئوال  این  به  باشد  پاسخی  و  توضیح  شاید  شد،  گفته 
امپریالیست ها در غرب،  استعمار و ضد  پسا  روشنفكران دوران 
کارآمدترین  و  مؤثرترین  را  بنیادگرایی  حتی  گاه  و  اسالم 
نكات شاید  برابر سرمایه داری غربی می دانند. همین  در  چالش 
از  غربی  منتقد  روشنفكران  ناخرسندی  بیانگر  کلی تر  بیانی  به 
سكوالریسم و نوعی تمایل به بازگشت به خداپرستی باشد که 
آن را ابزار ذهنیت انسان در مخالفت با اثرات عینی گری مدرنیته 
استفاده  و  به خداجویی  می توان  نمونه  عنوان  به  می کنند.  تلقی 
او   کرد.  اشاره  پست مدرنیست  »ایریگاری«  مذهبی  گفتمان  از 
پیشنهاد می کند که برای تحكیم فرد- بنیادی Subjectivity , زنان 
باید خدا را »با تصویر خویش« و با سیمایی زنانه در ذهن خود 
خداوند  در  را  خود  از  تصویری  بتوانند  باید  زنان  بزنند.  نقش 

بدمند.12٩
عجایب  از  یكی  پست مدرن  و  پیش مدرن  دیدگاه های  پیوند 
این  شباهت های  است.  ما  پرمسئله  روزگار  بیانگر  و  چشمگیر 
باقی نمی ماند و در  دو دیدگاه در سطح گفت وگوهای فلسفی 
مناظراتی بازتاب دارد که درباره پیچیده گی های حقوق زنان در 
جوامع اسالمی و بهترین خط مشی برای بهبود موقعیت آنان انجام 
می شود. این شباهت ها به مباحثات و راه حل  هایی منتهی می شود 
برای دمكراسی و حقوق زنان در  برای مبارزه  که ممكن است 
جوامع اسالمی پیامدهای زیانباری به همراه داشته باشد. یكی از 
عنوان  به  فمینیسم  تحلیلی  و  سیاسی  محدودیت  به  مباحث  این 
می شود.  مربوط  آن ها  خواسته های  و  زنان  جنبش  ایدئولوژی 
بنیادگرایی،  برای هر دو دیدگاه پست مدرنیست  و  جالب است 

Irigaray  129 نقل  شده درpp.،1997 ،Armour 207ـ 210.
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به رغم تمایزات و حتی در بسیاری مواقع دیدگاه های متضادشان، 
آن   Authenticity اصالت  در  اندیشه ای  و  جنبش  هر  مشروعیت 
معیارها و معانی  بودن  نسبی  بر  تأکید هر دو  خالصه می شود و 
به  به روشنی در گفت وگوهای مربوط  این نظریات  ستم است. 
زنان و پروژه  مدرنیته انعكاس می یابد که موضوع فصل بعد است. 
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که  بوده  این  همیشه  فمینیست   ازپژوهشگران  بسیاری  استدالل 
نام  به  که  آن  با  مرتبط  جهان بینی های  و  اندیشه ها  و  مدرنیته 
زنان  برای  تناقض آمیزی  پیامدهای  است،  معروف  روشنگری 

داشته است.
 به رسمیت شناختن آزادی فردی هرگونه که تعریف شود »خواه 
نهادهای  از  و  ناشكیبایی  و  تعصب  یا  اجبار  از  آزادی  عنوان  به 
مذهبی که به انسان معقول و علمی امكان شناخت رموز طبیعت 
را داد «130 یا »آزادی از کمبودها، خواست ها٬ نیازها و الزامات 
طبیعت« دستاوردی بشری بود که این امكان را برای افراد فراهم  
آورد تا »آزادانه و خالقانه در طلب رهایی انسان و غنای زندگی 
به  مستلزم  اما  فردی  آزادی  از  دفاع  کنند.131  تالش  روزمره« 
رسمیت شناختن »حقوق« فرد در مقابل دولت بوده که شامل حق 
زندگی خصوصی و مالكیت خصوصی است. دولت نیز موظف 
است امنیت فرد را تضمین کند. تفكیک دولت )همگانی( از فرد 
پدر  »اختیار  به رسمیت شناخته شدن  )خصوصی( در عین حال 
بر فرزندان، کارفرما بر خدمتكار، شوهر بر زن و ارباب بر برده 
»خصوصی  که  دارند  اعتقاد  فمینیست ها  می کرد«.132  ایجاب  را 
حوزه  در  پدرساالری  اقتدار  یافتن  رسمیت  و  خانواده  ساختن 
خصوصی« که فرد را »مقدم بر و تا حدی بیرون از جامعه قرار 
می دهد، اجازه می دهد زنان از جامعه کنار گذاشته  شوند«. زیرا 
مردان هستند که در خارج از خانواده فردیت دارند و از  »فقط 
را  قلمرو همگانی جامعه  آنان است که  فعالیت  و  مردان  این رو 
تشكیل می دهد«133. پس مدرنیته برای مردان آزادیبخش و برای 
زنان سرکوبگر بوده است. برای مردان قدرت آفرین و برای زنان 

1996, p 603 Hall,.  130
Harvey  131، 1990،   ص12

132  نقل قول از الك Lockدر Marshall، 1994،   ص 11

133  همان ٬ ص 4
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انقالب  که  می کنند  خاطرنشان  آنان  است.  بوده  آفرین  سلطه 
فرانسه و حتی اندیشه های انقالبی آن در باب برابری طرح هایی 
از  را  اروپا مداری  و  محوری  مرد  تبعیض ،  است  و  بوده  مردانه 

ویژگی های این جنبش می دانند.
نكته آنان این است که انقالب به سود گروه محدودی بود زیرا در 
عین  حال که بنیان های کهنه  امتیازهای اقتصادی و قدرت  سیاسی 
را به باد حمله  گرفت، چون تنها دغدغه روشنگری حقوق قانونی 
و خصوصی و امور وجدانی بود جا را برای هرگونه نابرابری باز 
 گذاشت. اصالحات بورژوایی انقیاد جنسیتی و نژادی را تقویت 
کرد. به رسمیت شناختن برابری برای انسان  هایی که برابر آفریده 
شده اند این تأثیر را در پی داشت که مرد بورژوا، سفیدپوست، 
اروپایی و غیرهمجنسگرا »سوژه  انسان جهان شمول« شد. دیدگاه 
گرفت.  قرار  بشریت  بقیه  مرجع  انسانی  چنین  ارزش  های  و 
زنان،  حذف  و  بشریت  مفهوم  کردن  مردانه  و  کردن  نژادی  با 
از زنان،  برابری وارونه و متناقض شد.  مفاهیم حقوق سیاسی و 
بودند و  افكنده  به گردن شان  بردگی  از آفریقایی هایی که یوغ 
از مردم سرزمین های استعماری حق شهروندی کامل دریغ شد. 
اعالم شد که زنان شهروند نیستند و کلوب های سیاسی شان تعطیل 
شد.134 مدرنیته مرد مدرن را آفرید و زنان را کنار گذاشت. به 
وعده   بودند.  فریبنده  پروژه هایی  مدرنیته  و  مدرنیسم  تعبیر  این 

تكامل انسان به آینده ای نامعلوم موکول شد. 
تأثیر سرمایه داری و صنایع مدرن هم بر زندگی زنان نامشخص 
بازار  بشر،  تولیدی  فعالیت  کردن  تجاری  با  بود. سرمایه داری 
از حوزه همگانی و  را  را عقالنی و حوزه خصوصی و خانگی 
اجتماعی جدا کرد. در همان  حال فشار بیرحمانه  برای »کارآیی«، 
مفاهیم سنتی تأمین معاش خانوار بوسیله مرد خانواده را متزلزل 

1991 ،Tijssen 1988؛ ،Kandall  134
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کرد و زنان و )کودکان( طبقات فقیر و بعدها بخش بزرگی از 
زنان طبقه متوسط را واداشت که به کار مزدوری روی  آورند.135 
جدیدی  فرصت های  تاحدی  جهات  برخی  از  سرمایه داری 
آورد  پدید  را  خانواده  از  خارج  در  زنان  بقای  امكان  جمله  از 
حاکمیت  اما  کشید،  چالش  به  را  مردان  پدرساالرانه  تسلط  و 
سرمایه داری پدرساالرانه را به مبارزه نطلبید. تقسیم جنسی دوران 
پیش سرمایه داری در حیطه کار، شكل جدیدی به خود گرفت. 
توانایی های  کنترل  و  مدرنیزه شد  بلكه  نشد  ملغی  پیشین  شكل 
تولیدی و بازتولیدی زنان را در دست گرفت. قدمت پدرساالری 
پیشرفت صنعت مدرن  اما  بازمی گردد،  از سرمایه داری  پیش  به 
شكل گیری  به  می کردند  گمان  انگلس  و  مارکس  که  آنگونه 
نینجامید. در واقع  نژاد  به جنس و  از پرولتاریای بی اعتنا  ارتشی 
از  بسیاری  می کند٬  خاطرنشان  سایرز«  »ژانت  که  همانطور 
دگرگونی  درباره  انگلس  تحلیل  که  دارند  اعتقاد  فمینیست ها 
نهاد خانواده و تحقق برابری کامل برای هر دو جنس در نتیجه 
پیشرفت سرمایه داری و گذار به سوسیالیسم »بسیار خوش بینانه« 

بوده است.136
نهاد تولیدی زن و شوهر را متالشی کرد   سرمایه داری صنعتی 
و دست کم در آغاز زنان را برای بقای اقتصادی خود به مردان 
وابسته کرد. »هامیلتون« می گوید ازدواج برای زنان مانند »کوپن 
سرمایه داری  است.137  بوده  ناکافی«  و  حقیرانه  البته  و  خواروبار 
کار  میان  بدین ترتیب  آمیخته اند.  هم   به  نظام  دو  پدرساالری  و 

انجام شده  است مفهوم دوگانه ي خصوصي/  . تحقیقاتي که در آمریكا در مورد زنان سیاه پوست           135
عمومي و همچنین عمومیت شكل خانواده ي خنثي را به چالش طلبیده است. چنین شكافي میان کار عمومي و 
خانگي در میان زنان سیاه پوست آمریكایي که در مزارع، معادن و کارخانه ها یا به عنوان کارگران خانگي به کار 
اشتغال داشته اند، وجود نداشته است . در میان منابع بسیاري که به این موضوع اشاره کرده اند، نگاه کنید به هیل 

کالینز،Hill Colins 0( 58-46 :1٩٩1 ( و Angela Davisآنجال دیویس 2٩)-3 :1٩81 (.

Sayers  136، 1987، ص57ـ58.

Hamilton  137، 1980،  ص 40.
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خانگی و کار دستمزدی رابطه ای وجود دارد. »بازار کار، تقسیم 
سلسله مراتبی کار خانگی را تقویت می کند و برعكس.«138

نقش  بازار«  »پیروزی  و  مدرن  صنعت  استقرار  این  بر  عالوه 
تولیدی سنتی زنان را در خانواده که برای بقای خانواده و رفاه 
جامعه ضروری بود، تضعیف کرد. »همبستگی کهن خانه و کار، 
گسیخت.  ازهم  قاطعانه  و  ضرورتاً  خانوادگی  زندگی  و  تولید 
نبود  بیش خودکفا  و  واحدی کم  مانند گذشته،  دیگر  خانواده 
با  پیوند می داد.  به یكدیگر  با کار مشترك  که اعضای خود را 
سطح  پایین ترین  به  خانواده  اهمیت  کارخانه   در  تولید  تمرکز  
فعالیت های زیستی تنزل کرد. یعنی خورد و خواب، همخوابگی  
بنابراین،  بیماران و سالخورد ه گان«.13٩  از کودکان،  و نگهداری 
دو حوزه خصوصی و عمومی از هم تفكیک و زنان برای بقای 
تجاری  بیشتر  صنعت  هرچه  شدند.  وابسته  مردان  به  اقتصادی 
تهیه  و  آبجوسازی  نانوایی،  مانند  زنان  سنتی  »مهارت های  شد، 
جوشانده و گیاهان دارویی کم رنگ تر  شد. شكل گیری جامعه 
صنعتی نوین به پایداری تسلط اندیشه ها و عالیق مردانه در قلمرو 
عمومی کار و سیاست انجامید«.140 مختصر آنكه تغییرات مرتبط 
به دولت و  از خانواده  را  با مدرنیته، جایگاه تسلط پدرساالرانه 
به طور مستقیم و منحصرا  انقیاد زنان دیگر  منتقل کرد.  اقتصاد 
به خانواده مربوط نمیشد بلكه  به دیگر ساختارها و کردارهای 
اجتماعی انتقال داده شد که در آن ها مردان بر زنان مسلط بودند 

و آنان را سرکوب و استثمار می کردند. 
ماهیت  آنكه  با  که  کرد  مطرح  می توان  را  بحث  این  اینجا  در 
به  نسبت  را  ما  بورژوازی  توسعه  بهره کشانه  و  تبعیض     آمیز 
پیشرفت ها و پیروزی های »مدرنیسم« و مدرنیته بی اعتماد می کند، 

Hartman  138، 1979، ص 208.
Ehrenreich and English  139، 1979، ص 10

Bradley  140، 1996،  ص 128
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نمی توان یكسره به این باور رسید که »روزهای خوب گذشته« 
بهتر بوده اند یا صورت بندی های اجتماعی پیش مدرن  برای زنان 
امتیازات بیشتری به همراه داشته است. هیچ یک از استدالل های 
از  مدرن  پیش  جوامع  در  زنان  که  است  نكرده   ثابت  یادشده 
زندگی مستقل، انسانی و پربارتری بهره مند بوده اند. سرمایه داری 
یک سو  از  برانگیخته اند.  را  دوسویه  پروسه ای  مدرن  صنعت  و 
پیوستن زنان به نیروی کار آن ها را در معرض بهره کشی قرار داده 
است، اما از سوی دیگر قدرت و کنترل مردان را در چارچوب 
خانواده تضعیف کرده و کردارهای آشكارا زن ستیز اجتماعی و 
حقوقی را که حق شهروندی کامل را از زنان دریغ می کردند به 
چالش طلبیده است. از این رو هنوز هم این گفته مارکس حقیقت 
دارد که »هرچند فروپاشی نظام کهنه خانوادگی در چهارچوب 
اما  بیاید،  نظر  به  تهوع آور  و  فجیع  است  ممكن  سرمایه داری 
در  جنس  هردو  جوانان  و  زنان  کردن  درگیر  با  مدرن  صنعت 
فرآیند تولید سازمان یافته اجتماعی و در خارج از قلمرو خانواده، 
بنیادهایی اقتصادی را برای گونه باالتری از خانواده و مناسبات 
با  بین دو جنس آفریده است«.141 از نگاه مارکس سرمایه داری 
رواج این تحوالت به منزله "ابزار ناخودآگاه" تاریخ عمل کرده 
و  ویران کرده  را  کهنه  روابط  تناقض آمیز  نقشی  با  یعنی  است. 
دوران  درباره  مارکس  است.  آنچه  آفریده  را  نوینی  مناسبات 
است«،   خود  ضد  آبستن  چیزی  هر  »گویی  که  می گوید  خود 
دارد.  حقیقت  نیز  اکنون  و  است  داشته  حقیقت  دوران  آن  در 
توانستند در  زنان  بود که  نخستین عرصه ای  زیرا حوزه عمومی 
و  اجتماعی و حقوقی  موانع  نخستین بار، خواستار رفع  برای  آن 
برابری جنسیتی شوند و این خود زمینه را برای مبارزات جمعی 

کارآمدتر هموار کرده است.

Marx  141، 1983، ص 372ـ373.
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را  جنسیتی  برابری  نمی تواند  سرمایه داری  که  نیست   تردید 
تحقق بخشد. بهبود موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان در غرب 
است  چیزی  همان  این  است.  بوده  صوری  و  مشروط  نسبی، 
نابرابری ها«  از  برابر  »سهمی  گرفتن  کولونتای«  »آلكساندرا  که 
هم  نكته  این  می نامد.142  هم طبقه  مردان  مقابل  در  برابری  یا 
سرمایه داری  پیشرفته  جوامع  در  ویژه  به  زنان  که  دارد  حقیقت 
از قید سلطه خانگی مردان رهانیده اند،  با وعده آزادی خود را 
آنان  برای  دهشتناکی  گاه  و  جدید  پیامدهای  آزادی  همین  اما 
به همراه داشته است. فشار تحمیلی به زنان برای همسطح کردن 
زندگی خود با تصاویری که رسانه ها ارائه می کنند، تله زیبایی 
beauty trap، خشونت فزاینده و کاهش روابط متقابل انسانی که 

با فردگرایی بورژوایی توأم است، مفهوم زندگی مدرن و »زن 
مدرن« را در هاله ای از تردید فرو می برد. 

با تمام این ها٬ نظری که »اکبر احمد« ارائه می دهد مبنی بر این 
این که  یا  است  مدرنیته  گریزناپذیر  نتیجه   جنسیتی  خشونت  که 
سوءاستفاده  و  آزار  تجاوز،  پسامدرن  زنان  تقدیر  و  »سرنوشت 
»در  او  گمان  به  یعنی  می رسد.  نظر  به  نادرست  است  جنسی« 
جوامع غربی این گرایش ذاتی وجود دارد که زنان را موجوداتی 
بیماری های زندگی  با نقل  نفرت انگیز به شمار آورد«.143 احمد 
را  مسلمانان  باید  چرا  که  می کند  مطرح  را  سئوال  این  مدرن 
دیدگاه   با  می دانند  که خود  کشاند  آزمایشی  مسیر  در  زور  »به 
جامعه شان فاصله زیادی دارد؟ چرا باید زندگی داخلی خود را 
بزنند ؟«  برهم  ناپایدار، هرچند مقاومت ناپذیر،  ارزش های  برای 

)ص 257(
روایت »احمد« یک جانبه است. او از درك این موضوع ناتوان 

Kollontai  142، 1977، ص 58ـ59.
Ahmed  143، 1992، ص 247ـ248.
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مناسبات  در  آشوب ها  و  تضادها  تناقض ها،  پیدایش  که  است 
در  که  است  مدرنیزاسیونی  فرایند  اجتناب ناپذیر  ثمره  جنسیتی 
او  است.  کرده  ایجاد  عمیق  تغییراتی  زنانه  و  مردانه  نقش ها ی 
ناامنی  عمیقی  بیانگر  افزایش خشونت های جنسیتی  نمی بیند که 
زنان  حقوقی  و  قانونی  اجتماعی،  پیشرفت  از  مردان  که  است 
است  آگاهی  زنان  تالش  به  واکنش  نیز  و  می کنند  احساس 
را  مردانه  قدرت  غربی  جامعه  افكندن  لرزه  به  با  راستی  به  که 
دگرگونی  »احمد«  این همه ،  جای  به  اما  طلبیده اند،  مصاف  به 
و  جنسیتی  کشمكش های  غرب،  در  خانوادگی  مناسبات 
برخوردهای خانوادگی را به توطئه رسانه ها نسبت می دهد: »اگر 
فمینیسم،  مانند  مسائلی  هشتاد  دهه  در  غربی  رسانه ای  قدرت 
همجنسگرایی و ایدز را در دستور کار اجتماعی قرار داد، اکنون 
در دهه نود ما درباره پسامدرنیسم، پسا همجنسگرایی و پساایدز 
آن  به  هرگز  اسالم  که  مسائلی  از  بسیاری  می کنیم.  گفت وگو 
گردن ننهاده است، مانند مصرف  مشروبات الكلی و مواد مخدر، 
می شود." پذیرفته  نو  از  گسترده  صورت  به  درغرب   اکنون 

)ص 257 (
»احمد« دغدغه ثبات خانواده ای را در سر می پروراند که »هسته 
اکنون  و  می رود  شمار  به  مسلمانان«  اجتماعی  ساختار  مرکزی 
والدین،  با  رویی  در  رو  طالق،  هم چون  »غربی«  پدیده های 
این  کاشانه  و  خانه  جابه جایی  و  سالخوردگان  حاشیه راندن  به 
این  بر  استدالل فرض  این  در   . داده  قرار  تهدید  مورد  را  هسته 
قتل های  و  تجاوز، شكنجه کودکان  است که خشونت جنسی، 
دهشت انگیز زنان در جهان اسالم رخ نمی دهد. واقعیت اما این 
است که نبود مطبوعات آزاد و رسانه های مستقل در بیشتر جوامع 
مسائلی  چه  می گیرد  تصمیم  که  مردانه«  ارزشی  »نظام  اسالمی، 
گزارش شود و »وجود تابوهای فرهنگی« که هوشیارانه محافظت 
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می شوند و از افشای اسرار خانوادگی جلوگیری می کنند، اجازه 
قرار  همگان  دید  معرض  در  جنسیتی  خشونت  که  نمی دهند 
بگیرد. از این رو چنین به نظر می رسد که هراسناك ترین اشكال 
همان  این همه  با  است.  غرب  به  منحصر  زنان  ضد  بر  خشونت 
گزارش های جسته و گریخته ای که از جرایم وحشیانه علیه زنان 
در جوامع اسالمی خبر می دهد، روایت های خودستایانه  آنان را 
در باب »وضع اسفبار زندگی زنان در اروپا و آمریكای  شمالی« 
خشونت های  یا  سنتی  متنوع  اشكال  اگر  می کند.144  بی اعتبار 
قانونی ـ دولتی ازجمله قتل های ناموسی، سنگسار زنان به اتهام 
زنای محصنه و شالق زدن در مالءعام برای بی حجابی و ازدواج
 کودکان و مثله کردن اندام جنسی زنان نام »کردارهای فرهنگی« 
زندگی  رقت بار  وضع  می توانستیم  حال  نمی گرفت145  خود  به 
زنان در جوامع اسالمی را به وضوح ببینیم. همه آن چه برشمرده 
شد جنایت های جنسیتی مجاز و قانونی هستند؛ گو این که رهبران 

و زمامداران مسلمان آن را به گونه  دیگری تعبیر و تفسیر کنند.
البته »احمد« توصیه نمی کند که تنها انتخاب عملی و قابل اجرا 
ایمان  از  پرشور  شعارهای  با  توأم  »عقب نشینی  مسلمانان  برای 
به  مسلمانان  متوجه  را  انتقاد  تیز  لبه  حتی  احمد  است.  و خشم« 
اصطالح روشنفكری می کند که غرب گرایی را در اعتراض به 
در دو مورد خشونت جنسی که  تهران را در بهت و حیرت فرو برد مردي براي تجاوز و قتل ٩   144
زن و دختر جوان به دار آویخته شد. یک مرد دیگر با باز کردن سلماني زنانه بیش از سي زن را به تله انداخت و 
به آنان تجاوز کرد. بدیهي است که بسیاري موارد دیگر هرگز در مطبوعات منعكس نشده اند. شمار زنان زنداني 
در پاکستان از زمان اجراي نظام مجازات اسالمي به طور نگران کننده اي افزایش یافته است. زنان زنداني مرتباً در 
معرض سوء استفاده هاي جنسي و فیزیكي از طرف پلیس هاي مسلمان هستند )Haq، 1٩٩6، 174ـ175(. به قتل 
رساندن با تبر، بریدن پستان ها و ربودن زنان براي استفاده از آنان به عنوان »بردگان جنسي« و سپس کشتن آنان 
به دست تروریست  ها براي ایجاد »جامعه ي حقیقي اسالمي« جنایت ها ي وحشت آوري است که به اموری متداول 

.)1٩٩8 ،The Guardian Weekly( علیه  زنان الجزایري تبدیل شده است

قتل زنان براي دفاع از »شرافت خانواده« در سراسر خاورمیانه رایج و متداول است. سازمان الفنار   145
که یک سازمان فمینیستي فلسطیني است گزارش داده  که ساالنه بین بیست تا چهل قتل یا قصد ارتكاب آن در 
 Abu-Odeh همچنین نگاه کنید به  (.1٩٩5٩ ،Al-Fanar Report)0 جامعه ي فلسطیني ها گزارش مي شود
)1٩٩6(. افزایش بي سابقه ي جرائم به بهانه ي »دفاع از شرافت خانواده« بر ضد زنان ایراني حتي مقامات ایراني را 
نگران کرده است. در سال 1376 (1٩٩7) فقط در اهواز 52 مورد قتل ناموسي گزارش شده است (شهروند ، 22 

مه 1٩٩8 (.
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شرق گرایی یا آنطور که »صادق العظم« می گوید، »شرق گرایی 
وارونه« رواج داده اند. مسئله بر سر شیوه تفكری است که »احمد« 
نماینده آن است. یعنی نوعی تصویرپردازی انتخابی و به شدت 
انتقادآمیز از آنچه مدرنیته برای زنان غربی به همراه داشته است. 
این تصورات در عین حال با برداشتی نوستالژیک و رمانتیِک از 
زنان جوامع اسالمی در آمیخته است. مسئله اما این است که اگر 
مدرن  ارزش های  با  توأم  کردارهای  و  مدرنیته  می رسد  نظر  به 
هیچ جنبه مثبتی نداشته و فقط به سوء استفاده ی جنسی از زنان، 
بهره کشی اقتصادی و ازخود بیگانگی فرهنگی منجر شده است 
به این دلیل است که نویسندگان ضد شرق گرایی و رمانتیک در 
نوشته های خود آن را چنین ارائه می دهند . مثاًل چرا این بحث 
مطرح نمی شود که تالش هایی که در جهت مدرنیزاسیون انجام 
طلبیده  چالش   به  را  جنسیتی  قدرت  و  پدرساالری  اقتدار  شده 

است؟
که   باره  این  در  پست مدرنیست ها   استدالل  که  است  این  نكته 
اشكال مدرن سلطه و انقیاد جایگزین اشكال پیش مدرن آنها شده 
با  آن که زندگی زنان خاورمیانه کم  است بی پایه نیست، ولی 
وبیش تحت تأثیر مظاهر مدرنیسم بوده است، اما درشرایط حاضر 
بهره  مدرنیسم  نتایج  از  آفریقا  و شمال  زنان خاورمیانه  اکثریت 
نبرده اند، زیرا برنامه های مدرنیزاسیون در خاورمیانه در صدسال 
گذشته مناسبات جنسیتی را به طورقابل اعتنائی دگرگون نكرده 
»ساختارهای  می کند٬  خاطرنشان  »شرابی«  که  همانطور  است. 
با مدرنیزاسیون حقیقی فرسنگ ها  پدرساالرانه در جوامع عرب 
داده  تغییر  را  آن ها  تنها شكل  مدرنیزاسیون  روند  دارند.  فاصله 
خود  بقای  به  مدرن  ظاهر ی  با  کهنه  ساختارهای  همان  و  است 
ادامه می دهند«. »شرابی« اعتقاد دارد که چیرگی اروپا و استعمار 
جهان عرب به مدرنیزاسیون مادی اعراب شتاب بخشیده است، 
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همچنین  و  نهادها  پدرساالری،  اقتدار  تقویت  به  »همزمان  اما 
مناسبات درونی پدرساالری کمک شایان توجهی کرده است«. 
از  دیگر  بسیاری  مانند  یادآوری می کند که در جهان عرب  او 
جوامع جهان سوم پیوند امپریالیسم و پدرساالری به تولید مدرنیته 
حقیقی منجر نشد، بلكه به جای آن نوعی جامعه- فرهنگ دورگه، 
گونه ای پدرساالری »مدرنیزه« یا به عبارتی یک »نوپدرساالری« 
به وجود آورد.146 »فاطمه مرنیسی« هم این روند را »مدرنیته مثله 
تهی  دمكراتیک  واقعی  پیشرفت  هرگونه  از  که  می نامد  شده« 

است.147
همین شرایط در ایران هم مصداق دارد. روند مدرنیزاسیون در 
ایران به ایجاد ساختاری اجتماعی ـ اقتصادی که برای دگرگونی 
در  که  همانطور  نشد.  منتهی  است،  ضروری  جنسیتی  مناسبات 
ساختارهای  پایداری  و  دوام  کرده ام،  اشاره  هم  دیگری  جای 
سیاسی و اجتماعی ـ فرهنگی پیش سرمایه داری و پیش صنعتی٬از 
شیعه  روحانیون  که  حقوقی  سنت های  و  اسالمی  شعائر  جمله 
و  جنسیتی  نقش های  تغییر  نمی توانست  بودند٬  آن  پاسداران 
دگرگونی مناسبات سلطه و انقیاد میان دو جنس را همراه داشته 
باشد. درست برعكس، دولت حامی مدرنیزه به عنوان پدرساالر 
در  تا  داد  قرار  دستاویز  برابری،  برای  را  زنان  درخواست  کبیر 
بین  در  و  کند  تقویت  یا  ایجاد  طبقاتی  تفرقه های  زنان  میان 
فراگیر  فرهنگ  بیافكند.  جدایی  و  شكاف  زنان  حقوق  فعاالن 
به  خود  مستحكم  و  پردامنه  جنسی  هنجارهای  با  پدرساالرانه 
طور مستقیم فعالیت زنان را در عرصه عمومی، احزاب سیاسی و 
زندگی اجتماعی تحت تأثیر قرار داد. رویدادهای پس از انقالب 
آشكارا  کردن،  اسالمی  برای  جدید  حكومت  مشی  خط  و 

Sharabi  146 ، 1992ص  ٬29    
Mernissi  147 ، 1٩٩2،  ص 113.
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سابق  رژیم  که  را  مدرنیته ای  بی پایه  و  کژدیسه  ناقص،  ویژگی 
خود را پرچمدار آن می دانست به نمایش  گذاشته است.

اما ذکر هیچ یک از این واقعیات ما را به این نتیجه گیری سوق 
نمی دهد که مدرنیته برای زنان زیانبار یا حتی بی فایده بوده است. 
مخالفان مدرنیته هنوز هم باید بتوانند به این سئوال پاسخ دهند که 
کنار گذاشتن اندیشه ها، نهادها و ارزش های مدرنیته چه حاصلی 
بتوانند  مخالفان  این  شاید  داشت؟  خاورمیانه خواهد  زنان  برای 
بحث را از تعریف مقوالتی حقوقی آغاز کنند که زنان غربی به 
دست آورده اند و با تجربه های زنان جوامع اسالمی بیگانه است. 
یا دست کم جنبه های آزادیبخش کردارها و باورهای جنسیتی 
اسالمی را برشمارند که به »لحاظ فرهنگی« متمایز است و باید 

آن ها را ستود و حفظ کرد.
 

مبهم كردن سنت های اسالمی

بر  خاورمیانه  بررسی  در  که  نظریه پردازانی  با  مقابله  برای  شاید 
انقیاد زنان توسط مردان مسلمان انگشت می گذارند، الزم است 
آن بخش از زندگی زنان که در اینگونه تحقیقات نادیده انگاشته 
یا یكسره حذف می شوند مورد بحث قرار گیرد. از آن مهم تر، 
باید تناقِض میان سلطه بر زنان و مقاومت زنان در برابر آن را خاطر 
نشان کرد و بر آن ارزش گذاشت. »الزرگ« همین موضوع را 
به این شكل بیان می کند که ما باید زندگی زنان حتی در شرایط 
سخت را هدفمند و منسجم ببینیم٬ نه اینكه یأس و بدبینی »خود« 
»دیگری  که  است  مهم  نكته  این  به  توجه  کنیم.  القا  آنها  به  را 
معنی  او  فرهنگ  در  که  است  انسانیتی   سزاوار  من  اندازه  به 
می یابد«.148 این نكته درستی است، اما میان همدردی مثبت نسبت 

Lazerg  148 ، 1990، ص 339.
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به فرهنگ دیگران و زیاده روی رمانتیک که به حسرت گذشته و 
افسانه پردازی منجر می شود باید تمایز قائل شد. یعنی اگر هنگام 
life-( انسانی و خصلت های زندگی بخش بر ویژگی های  تأکید 

affirming( وجوه فرهنگ »بومی«، در خیالپردازی یا مبالغه درباره 

نامتعارف و غیر معمول آن فرهنگ ها غرق شویم مرتكب  ابعاد 
بی احتیاطی بزرگی شده ایم. این کار سد کننده تالشهائی است 

که برای دگرگونی صورت می گیرد. 
است  غربی  غیر  آن چه  ازهر  مبالغه آمیز  دریافت  درحقیقت 
روشنفكران مخالف با شرق گرایی را به دفاع ازعقب  مانده ترین 
و سرکوب گرانه ترین نهادهای جوامع غیر غربی و ازجمله جوامع 
بیش  خاورمیانه  پژوهشگران  از  برخی  می دهد.  خاورمیانه سوق 
تمامی  که  بپردازند  غربی  رسانه های  با  مخالفت  به  که  آن  از 
دفاع  به  می کنند٬  تصویر  بزرگ  مانند حرمسرایی  را  خاورمیانه 
واقعی  حرمسراهای  و  چندهمسری  حجاب،  چون  نهادهایی  از 
پژوهشگری  که  هودفر«  »هما  موضع  مثال  به طور  در می غلتند. 
انسان شناس است به حدی حیرت آور است که ارزش  بررسی 

دقیق تری را دارد.
»هودفر« از نگرش مسلط و درك نادرستی آغاز می کند که در 
تصویرپردازی  او  دارد.  مسلمان و حجاب وجود  زنان  از  غرب 
را که غربی ها  نقد می کند و هرچه  را  و تصورات شرق گرایان 
درباره  موقعیت زنان در جوامع اسالمی نقل کرده اند یكسره خطا 
و  باد سرزنش می گیرد  به  را  اواستعمارگران  و غلط می انگارد. 
با آن ها روبه رو  آنان را مسبب تمام مشكالتی می داند که زنان 
اشتباهات تصویر  این  با  مقابله  برای  « می کوشد  هستند. »هودفر 
این  تطابق  در  کندگواینكه  عرضه  مسلمان«  »زنان  از  جدیدی 
تصویر با واقعیت جای چون و چرای زیادی وجود دارد. برای 
اسالمی  جوامع  در  حجاب  تاریخ  بازنگری  هنگام  او  نمونه 
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ایران  نخست می گوید که حجاب پدیده ای قرآنی نیست و در 
عثمانی  امپراتوری  در  و  )1501ـ1722میالدی(  صفوی  عهد 
)1٩22ـ1453 میالدی( به عنوان نمادی از شأن و منزلت در میان 
زنان طبقه حاکم پدیدار شد. در قرن نوزدهم حجاب گسترش 
بیشتری یافت و »مسلمانان همه گیر شدن حجاب را به نام اسالم 
توجیه  کردند« و آنگاه این »استعمارگران بودند که حجاب را به 
عنوان نشانه جوامع مسلمان ترویج  کردند«.14٩ هودفر می کوشد 
تعریف جامع تری از حجاب ارائه دهد؛ تعریفی که »پوشش سنتی 
این همه  با  اما  برمی گیرد،  در  هم  را  عرب«  جوامع  بیشتر  مردان 
تالش، فقط موفق می شود که معنای اصلی و آشكار حجاب را 
به عنوان پوششی برای کنترل و محدود کردن آزادی های زنان 
جداسازی  یعنی  حجاب  گناه  هودفر،  نگاه  از  سازد.  مخدوش 
و  نهادها  از  در خارج  باید  را  زنان  به  نابرابر  موقعیت  تحمیل  و 
»دولت های  در  یعنی  کرد؛  جست وجو  اسالمی  کردارهای 
مدرن«، »زمامداران پدرساالر« و »خودکامگانی« که »پوشش را 
و  »غرب زده کردن  در  یا  و  تبدیل کرده اند«  ویژگی جنسیتی  به 
میان  را  تفاوت  »بیشترین  این خود  اسالمی« که  استعمار جوامع 
وجود  به  عرب  شهرنشین  و  ممتاز  طبقه   زنان  و  مردان  پوشش 
چون  می کند  سرزنش  را  غرب  ادبیات  »هودفر«  است.  آورده« 
میان  این  در  آنچه  و  نیافته اند  در  را  حجاب  چند گانه«  »دالیل 
یكسره بی گناه و منزه جلوه می کند باورها و کردارهای اسالمی 
و  باورها  این  مشقت  و  سختی  هزار  با  که  هستند  روحانیونی  و 
حفظ  مدرن  مناسبات  و  نهادها  اندیشه ها،  برابر  در  را  کردارها 
مذهبی«   »مقامات  نقش  به  هودفر  که  هنگام  آن  حتی  کرده اند. 
با هرگونه تغییری به نفع زنان  اشاره می کند که »به نام مذهب« 
خرج  به  جسارت  اندازه  آن  تا  هم  باز  می ورزیدند  مخالفت 

Hoodfar  149، 1993،  ص 6.
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که  کوشیده اند  کند  معرفی  فعالی  عوامل  را  آنان  که  نمی دهد 
بخشوده  آنان  شود.  زنان حفظ  فرودست  موقعیت  قیمتی  هر  به 
و  »خطاها  برابر  در  واکنشی  صرفاً  آنان  اقدامات  زیرا  می شوند 
است  بوده  مدرن گرایان«  و  اصالح طلبان  استراتژیک  اشتباهات 
که »بی حجابی و تحصیل رسمی را با هم و در یک بقچه پیچیده 

و ارائه  کردند«. )صفحات 8 ـ ٩(
گرفتن  »نادیده  دلیل  به  را  غربی  »تصورات«  همچنین  »هودفر« 
می گیرد،  انتقاد  باد  به  آن«  از  زنان  تجربه   و  حرمسرا  واقعیت 
مسلمان  مردان  که  است  مكانی  تصورات  این  در  زیرا حرمسرا 
»هیچ  آنجا  در  زنان  و  می کردند  زندانی  آنجا  در  را  خود  زنان 
با  برای شوهرانی  آماده کردن خود  و  آراستن  مگر  نمی کردند 
اعتراض  این تصویر پردازی ها  به  شهوتی سیری ناپذیر«. »هودفر« 
می کند چون »واقعیت و تجربه واقعی زنان از حرمسرا را نادیده 
می گیرند«. همان تجربه ای که نویسنده ای دیگر،» لیال احمد«، آن 
را »فضای امن زنان« می نامد که روحیه جمع گرایی و پیوند میان 

زنان را افزایش می داد.150
تاریخی  تحقیقات  کردم  اشاره  هم  اول  فصل  در  که  همانطور 
فمینیست ها نقش قدرت های استعماری را در تحكیم کردارهای 
نمی توان  هم  را  نكته  این  رسانده اند.  اثبات  به  اسالمی  جنسیتی 
شده  تحریف  غربی ها  منظر  از  حرمسرا  مفهوم  که  کرد  انكار 
که  می کند  خاطرنشان  است. به طور مثال »نیكی کدی« 
حرمسرا آن گوشه دنج و بهشت جنسی نیست که ناظران غربی 
درباره آن خیالبافی می کنند. حرمسرا همواره »بار معنایی جنسی 
ندارد بلكه بخشی از خانه بود که ورود مردان غیر خویشاوند به 
آن جا ممنوع بود«. »کدی« می نویسد: »برای مردان طبقه متوسط 
که دارای چند همسر نبودند تمامی امور خانواده در حرمسرا و 

Ahmed  150 ، 1982، ص 521ـ534.

142



معموالً با نظارت همسر ریش سفید خانواده برنامه ریزی و انجام 
خانواده های  در  زنان  برای  حرمسرا  این  وجود  با  می شد«.151 
چندهمسره و طبقه ممتاز و مرفه چیزی بیش از زندان نبود. سندی 
متعلق به قرن نوزدهم وجود دارد که در آن سفارش های یكی از 
اشراف ایرانی خطاب به مباشرش قبل از رفتن به سفر آمده است. 
این سفارش ها روایتی آشكار از زندگی در یک حرمسرا است. 
نشانه  را  نمی توانند چنین تجربه ای  با هیچ  شگردی  روشنفكران 
توانمندی زنان قلمداد کنند: »ورودی به اندرونی باید همیشه بسته 
باشد. عفت و پاکدامنی زنان من شدیدتر از زمان حضور من باید 
به  اندرون  از  نباید  آواز  و  حرف  از  صدایی  هیچ  شود.  کنترل 
گوش برسد. زنان نباید بر پشت بام و ایوان ظاهر شوند و یا برای 
اگر چنین  اندرونی خارج شوند.  از  باغ  قدم  زدن و گردش در 
کردند بابای پیر آنان را در گونی کند و به قصد کشت با چوب 

بزند.«152
تجربه های  از  »هودفر«  ارزیابی  که  است  روشن  به هرحال 
مدرنیزا سیون ایران در زمان رضاشاه و پسرش محمدرضا آخرین 
شاه ایران ریشه در چارچوب فكری او دارد. او سیاست کشف 
محكوم  درستی  به  رضاشاه  زمان  در  را  زنان  اجباری  حجاب 
ایران مشكالت  می کند. کشف حجاب دولتی برای زنان سنتی 
تنها  این  و  شد  اعمال  زور  با  سیاست  این  آورد.  بار  به  فراوانی 
و  می شناخت  کشور  ساختن  برای  رضاشاه  که  بود  روشی 
نیز  مدرن گرایی  نمونه  منطقه  در  رضاشاه  که  بود  این  جالب تر 
استفاده  با  یا  عمومی  توافق  با  حجاب  کشف  می آمد.  شمار  به 
میدان  آوردن زنان  به  با  یا اجتماعی و  از دستگاه های آموزشی 
این  مهم  نكته  اما  نشد،  اجرا  آنان  پشتیبانی  جلب  و  پیشاهنگ 

Keddie  151 ، 1991، ص 11. 
152  هما ناطق ، 1٩7٩ )1358( ص 5.
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است که بی حجابی صرفاً خواست رضاشاه یا استعمارگران نبود 
دیرپای  خواست  به  مستبدانه  و  خودسرانه  هرچند  پاسخی  بلكه 

روشنفكران ایرانی از هر دو جنس نیز بود.
بیشتر مباحثات قرن نوزدهم  حجاب زنان بود.  در واقع موضوع 
مصری  خواهران  همانند  هنرمندان  و  معلمان  ایرانی،  فعال  زنان 
خود قبل از آن که بی حجابی به سیاستی دولتی بدل شود، حجاب 
از سر برداشته  بودند. تهاجم رضاشاه بر ضد حجاب تا پیش از 
سال 1314 شمسی اتفاق نیافتاد؛ آن هم پس از آن که بارها در 
مقاومت شده بود.  برابر مبارزات زنان برای رفع حجاب شدیداً 
زنان  »انجمن  سوی  از  که  بود  دادخواستی  موارد  این  ازجمله 
میهن پرست« در اوایل دهه 1300 )1٩30( ارائه شد.153 »هودفر« 
پرسش  می کند.  اختیار  واقعیات  سكوت  این  تمام  برابر  در  اما 
عنوان  به  از کشف حجاب  گفتن  است: سخن  این  اکنون  مهم 
ترفندی ساخته و پرداخته استعمارگران که به دست مدرن گرای 
غرب زده ای مانند رضاخان به اجرا درآمد، آیا در حال حاضر در 
خدمت و به نفع جریانی نیست که برای باحجاب کردن زنان به 

جامعه یورش برده است؟
»هودفر« با طرح تجربه های تنی چند از خویشاوندان خود که در 
ایران زندگی  غرب  در  مرزی  کوچک  شهرستان های  از  یكی 
می کردند نتیجه گیری می کند که بی حجابی سبب ازخودبیگانگی  
فرهنگی زنان شد و برای آنان دشواری های بیهوده ای را به همراه 
داشت. در پیامدهای منفی بی حجابی اجباری به ویژه برای زنان 
نیست،  تردیدی  و  هیچ شک  متوسط شهری  طبقه  خانواده های 
اما در استدالل »هودفر« به دالیلی چند جای تردید باقی می ماند: 
نخست آن که »هودفر« این موضوع را بدیهی فرض می کند که 
همه زنان ایرانی پیش از کشف حجاب از سوی رضا شاه حجاب 

153  ناطق ، ص 53ـ 54؛ Sanasarian، 1983،ص 6ـ 4(
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داشته اند. چنین فرضی کاماًل خطاست. حجاب پدیده ا ی شهری 
بود. زنان اقلیت های قومی مانند کردها و زنان روستایی و زنان 
ساکن شمال ایران حجاب نداشتند. در واقع سوابقی که آرشیو 
ملی ایران از سیاست کشف حجاب در ایران منتشر کرده است 
به خوبی  این واقعیت  از  نیز  نشان می دهد که مقامات آن زمان 
می خورد  چشم  به  فرمان هایی  در  آن  بازتاب  و  بوده اند  آگاه 
است.154  استان ها صادر شده  از صاحب منصبان  برخی  برای  که 
به  را  هودفر  خانواده   زنان  تجربه های  نمی توان  دیگر  عبارت  به 
تمام زنان ایرانی تعمیم داد. برای نمونه مادر من که اهل یكی از 
شهرهای کوچک مازندران بود و در یک خانواده به نسبت  مرفه 
با ارتباطات دولتی بزرگ شده بود در هیچ دوره ای از زندگی 
خود به یاد نمی آورد که مجبور به استفاده از حجاب شده باشد. 
بنابراین کشف  حجاب سبب هیچ تغییر اسفباری در ظاهر یا در 
شیوه زندگی او نشد. دوم آن که »هودفر« از زنان مذهبی پیش 
از دوران کشف  حجاب تصویری بسیار رمانتیک ارائه می کند و 
میلیون ها زن  برای  بی حجابی  مثبت و رهایی بخشی که  نتایج  به 
و  تدریج  به  که  زنانی  می ماند؛  بی اعتنا  داشت  همراه   به  ایرانی 
امتیازات آن در اموری چون فرصت های  از  در دهه  های بعدی 
زنان  زندگی  بر  بی حجابی  شدند.  بهره مند  آموزشی  و  شغلی 
آزادیبخش  تأثیری  نیز  یهودی  زنان  ویژه  به  مذهبی  اقلیت های 
گذاشت. زنان یهودی در نتیجه کردارهای ضد یهود روحانیون 
شیعه اجازه نداشتند که با حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، 
از  را  غیرمسلمان  زنان  می خواستند  شیوه  این  با  روحانیون  زیرا 
مسلمانان متمایز کنند. پیش از آن که سیاست های مدرنیزه سازی 
نجس  یهودیان  بیانجامد  روحانیون  قدرت  تضعیف  به  رضاشاه 
تماس  مسلمانان  مواد غذایی  با  نداشتند  اجازه  و  تلقی می شدند 

نگاه کنید به اسناد محرمانه   کشف حجاب  از انتشارات   آرشیو ملي ایران 1371  154
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داشته باشند و عالوه بر سایر محدودیت ها مثاًل نمی توانستند در 
دست  بی حجابی  شوند.155  نزدیک  مسلمانان  به  بارانی  روزهای 
با  به رفع تبعیض آشكار در زمینه های مذهبی کمک کرد.  کم 
تفكیک قوای مجریه و قضائیه گام های بیشتری به نفع اقلیت های 
مذهبی برداشته شد. این روند با ظهور بنیادگرایی اسالمی متوقف 

شد.
»نیره  توحیدی« هم به همین گونه از»ماهیت کژدیسه« و »ویژ گی 
ایران  در  مدرنیزاسیون  و  سرمایه داری  توسعه   تحریف شده « 
می گوید:  توحیدی  می گوید.  سخن  1٩50ـ1٩60  دهه های  در 
و  ملت ها  میان  در  فمینیسم  استراتژی های  و  اهداف  »مفاهیم، 
مناطق مختلف با شرایط اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و سیاسی 
در هم تنیده است.« این نكته درستی است، اما »توحیدی« با این 
مقدمات اینگونه نتیجه گیری می کند که آگاهی و مطالبات زنان 
در کشورهای در حال توسعه نوعاً با آگاهی و خواسته های زنان 
از  )با استفاده  او  در جوامع پیشرفته سرمایه داری متفاوت است. 
طبقه بندی »کارن ساکس« که شامل استقالل اقتصادی؛ دسترسی 
به قدرت و اختیار؛ مالك های یكسان جنسی؛ خاتمه  کلیشه ها ی 
»اهداف  حتی  که  می کند  استدالل  میشود(  جنسیتی  ناعادالنه  
به  »معنای خاصی«  مناطق مختلف  در  فمینیسم هم  استراتژیک« 
خود می گیرند و به هیچ روی نمی توان در جهان سوم آن ها را 
به کار برد. در درستی این ادعا جای تردید وجود دارد و هنگام 
کاربرد آن مثاًل در کشوری مانند ایران دشواری های فراوانی به  
که  می کند  مطرح  را  بحث  این  »توحیدی«  زیرا  می آید.  وجود 
»یک انقالب کاماًل موفقیت آمیز بورژوا ـ دمكراتیک در دوران 
جنبش مشروطه در ایران در سال های 1٩06ـ1٩11میالدی همراه 
با صنعتی شدن، پیشرفت اقتصادی و توسعه سیاسی می توانست 

براي مجموعه  مقاالت ارزنده اي پیرامون یهودیان ایراني نگاه کنید به سرشار ) 1٩٩7 -1٩٩6 (  155

146



جامعه نیمه فئودالی ایران را دمكراتیزه و غیر مذهبی کند و دست 
زنان،  سیاسی  و  اجتماعی  پیشرفت  اقتصادی،  »استقالل  به  آخر 
و  خانوادگی خفقان آور  ریشه کن شدن سنت های  و  فردگرایی 
هموار  زنان  آزادی  برای  را  راه  منجر شود که همگی  موروثی 

می کرد«.156 
این  پای  زیر  استداللی  چنین  با  که  نمی کند  توجه  »توحیدی« 
ادعای خودش را خالی می کند که فمینیسم باید در جوامع جهان 
با  باشند.  متفاوت  باهم  سرمایه داری  پیشرفته  کشورهای  و  سوم 
در  او  نظریه  است،  کرده  ارائه  او  خود  که  نمونه ای  از  استفاده 
مورد فمینیسم در کشورهای »جهان اول« و »جهان سوم«  بی اعتبار 
می شود. زیرا اگر با توسعه »تمام« و »کمال« سرمایه داری، زنان 
می توانستند به خواست های سیاسی و اقتصادی خود دست  یابند 
سرمایه داری  پیشرفته  کشورهای  زنان  و  آنان  میان  تفاوتی  پس 
نیز  دیگری  منظر  از  »توحیدی«  دالیل  نمی داشت.  وجود 
مسئله آفرین است. به گمان او توسعه سرمایه داری باید »به تمامی 
و کاماًل« مستقر شود تا مناسبات و ساختارهای سیاسی و اجتماعی 
و  سرمایه داری  روند  نبودن  همه جانبه  دهد.  قرار  تحت تأثیر  را 
صنعتی شدن در ایران حقیقتی انكارناپذیر است. با این حال این 
هم حقیقتی آشكار است که با وجود »عدم استقرار تمام و کماِل« 
این  در  مناسبات  و  ساختارها  از  بسیاری  ایران  در  سرمایه داری 
کشور دگرگون شد و به بهبود نسبی موقعیت زنان انجامید، اما 

مسئله اصلی جای دیگر است .
»توحیدی« عالوه بر آن چه در باال گفته شد، با به کاربردن »ملت ها« 
تفاوت های  از  خود  تحلیل  واحدهای  عنوان  به  »فرهنگ ها«  و 
زنان  درخواست های  و  انگیزه ها  نیازها،  تعیین کننده  که  طبقاتی 
زنان   تقاضاهای  عنوان  به  »توحیدی«  آنچه  می ماند.  غافل  است 

Tohidi  156 ، 1994، ص  5ـ
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در کشورهای پیشرفته صنعتی مطرح می کند تنها خواست گروه 
در  است.  متوسط(  طبقه  شهری  زنان  )بیشتر  زنان  از  خاصی 
جوامع پیشرفته صنعتی شمار زیادی از زنان تهیدست، غیر سفید 
بیشتر زنان کشورهای جهان سوم، خواست های  و کارگر مانند 
اساسی و حیاتی خود و  نیازهای  به  دارند که  متفاوتی  و  فوری 
زنان  از  بسیاری  دیگر  سوی  از  است.  مربوط  خانواده های شان 
تحصیل کرده طبقه متوسط در جهان سوم و خاورمیانه در زندگی 
همان آرمان ها و تقاضاهایی را دارند که »کارن ساکس« آن ها را 
به عنوان اهداف استراتژیک دسته بندی می کند و »توحیدی« این 
تاریخچه  می انگارد.  اول  فمینیستی جهان  اهداف  را  خواست ها 
جنبش زنان در کشورهایی مانند مصر و ایران که در فصل هفتم 
به اختصار به آن اشاره خواهم کرد بیانگر این حقیقت است که 
زنان تحصیلكرده  این جوامع از دهه 1٩30 به این سو خواست های 

مشابهی را مطرح می کرده اند.
نكته اینجاست که تفاوت است بین مقابله با تصورات استعماری 
از زنان در جوامع اسالمی به عنوان موجوداتی بی ثبات، بی فایده، 
بی سواد و منفعل با وارونه کردن بحث و بها دادن به سنت های 
پیامدهای  و  جنسیتی  تعصب های  گرفتن  نادیده  و  اسالمی 
سرکوب گرانه آن برای زنان. برای روشن تر کردن این بحث به 
بررسی »انور مجید« درباره فمینیسم در اسالم می پردازیم. دشمنی 
»مجید« نسبت به فمینیسم و اندیشه حقوق و استقالل فردی زنان 
پدرساالرانه  نهادهای  ارتجاعی  ویژ گی  که  وامی دارد  را  او 
روایت  در  »مجید«  بگیرد.  نادیده  و حال  در گذشته  را  اسالمی 
رمانتیكش از جایگاه حقوق زنان در اسالم برای علما سابقه ای 
موهوم در آزادیخواهی و طرفداری از زنان )برای نمونه در مصر 
روایت  با  تا  می کند  ابداع  کشور(  غرب زد گی  دوران  از  پیش 
از  معاصر  اسالمی  در جوامع  علما  زمامداری  از  توهم آمیزترش 
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جمله ایران تطابق داشته باشد. »مجید« مدعی است که حرمسرا 
تجارت  مانند  اموری  انجام  از  را  زنان  مصر  مانند  کشوری  در 
بر  می توانستند  علما  با  اتحاد  در  »زنان  واقع   در  بازنمی داشت. 
تاریخ  اما  باشند«157.  داشته   کنترل  کافی  اندازه  به  خود  زندگی 
جنبش زنان در جوامع اسالمی نظیر مصر نشان می دهد که زنان 
»مجید«  که  اندازه  آن   تا  را  اجتماعی  فضای  و  جایگاه  حقوق، 
حق  خواستار  زنان  نمی دانستند.  كافی  خود  برای  می پندارد 
چندان  »مجید«  که  تقاضائی  ـ    وهستند  بوده  برابر  شهروندی 
نا هم خوان  اسالمی  جوامع  فرهنگ های  با  یا  نمی داند  ضروری 

تلقی می کند.
راه حل اسالمی برای »مجید« تنها راه حل ممكن است. او معتقد 
عفونت  به  خاورمیانه  در  غیرمذهبی  روشنفكران  که  است 
که  )ص355(  شده اند  آلوده  شرق گرایان«  »پیش داوری های 
»فاطمه مرنیسی« و  مانند  فمینیستی  انتقادی پژوهش گران  تحلیل 
دمكراسی  و  بشر  حقوق  نظیر  اسالمی  مفاهیم  از  مایر«  »الیزابت 
و  دمكراسی  از   « محققین  این  زیرا  دارند  محدودی«  »ارزش 
»معنای  و  دارند  سر  در  را  بورژوایی  مفهوم  فردی«   آزادی های 
بورژوایی حقوق بشر در غرب« را پذیرفته اند158 که زنان ایرانی 
که به پوشش اسالمی گردن نمی نهند صرفاً »زنان طبقات باالیی 
هستند که مایلند مطابق مد روز لباس بپوشند«.15٩ »مجید« اقدامات 
و قدرت گیری زنان را در چهارچوب فضایی امن و خاِص زنان 
می ستاید، اما بر حوزه های مهم و ساختارهای اجتماعیـ  فرهنگی 
گسترده تر و نهادهای مذهبی و سیاسیـ  حقوقی چشم فرو می بندد 
که هرگونه تحرك و چشم اندازی را برای دگرگونی واقعی از 
زنان دریغ می کنند. او به توجیه سرکوب نظام مند زنان در ایران 

Majid,  1998 -   157
158  همان  ص 328 و 346.

15٩  همان ص 338.
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می پردازد؛ چراکه دولت دلخواه وی در آنجا بر سر کار است و 
طبیعتاً  شمشیر خود را به روی کسانی بلند می کند که در اعتقاد 

او به »راه حل اسالمی«  سهیم نیستند.
»ایدئولوژی های  که  می کند  پیشنهاد  را  سومی«   »راه  »مجید« 
با حرکت  با »اسالم روحانیت« در هم می آمیزد و  مدرنیستی« را 
حقوق  اعطای  و  زنان  پویای  مشارکت  و  برابر  »جایگاه  قلم 
پدرساالر  »دمكراتیک، ضد  اسالم  بوسیله  را  اقلیت ها«  به  کامل 
می توان  چگونه  نیست  معلوم  می دهد.  ارائه  ضدامپریالیست«  و 
تئوری »مجید« را با رژیم های بنیادگرایی مانند جمهوری اسالمی 
سازگار کرد که او معتقد است به مرکز »گفت وگوهای پرشور 
روشنفكرانه برای مقابله با قوانین سرکوبگرانه با استفاده از خود 

سنت های اسالمی« تبدیل شده است؟ )355(
جبهه   مقدم  صف  در  زنان  اسالمی  جوامع  تمامی  در  تقریباً   
و  دولتی  خشن  تروریسم  با  مبارزه  برای  خاورمیانه  روشنفكران 
عربی،  امارات  تا  گرفته  اندونزی  از  دارند.  قرار  مذهبی  ارتجاع 
و  مذهبی  مرتجعان  خشونت های  آماج  زنان  الجزایر  تا  ایران  از 
سرکوبگر  مذهبی  سنت های  به  زیرا  بوده اند  اسالمی  دولت های 
گردن ننهاده اند و با نظام قضایی که حقوق اساسی آنان را با ویژگی 
های فرهنگی ناسازگار می داند، به مخالفت برخاسته اند. این زنان 
در  آرزو و سزاوار همان حقوقی هستند که زنان در غرب از آن 
بهره مندند؛ ازجمله برابری اساسی در قوانین ازدواج و طالق و حق 
برخورداری از سرپرستی کودکان و هم چنین محافظت در برابر 
گونه های مجاز خشونت در خانواده. جوامع اروپایی و آمریكای 
شمالی، صرف نظر از ناخشنودی مردم از آهنگ و دامنه توسعه در 
آن کشورها، دست کم توانسته اند حقوق ابتدایی زنان را حداقل 
به طور رسمی به عنوان اشخاص حقوقی تأمین کنند و از آنان تا 
اندازه ای در برابر خشونت خانگی محافظت کنند. این حقوق از 
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شمار عظیمی از زنان در خارج از اروپا و آمریكای شمالی دریغ 
شده است. پافشاری بی مورد بر ویژگی فرهنگی خواسته های زنان 
و امتیاز قائل شدن برای نقش مذهب٬ دستیابی به این حقوق را از 

اینكه هست دشوارتر هم می کند.

بازنگری فمینیسم 
فمینیسم هم مانند دیگر جنبش های سیاسی و ایدئولوژیک ماهیتی 
انطباق پذیر دارد. یعنی هنگامی  که با نظام های اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی و سطوح گوناگون توسعه  پیوند می خورد شكل  متفاوتی 
می گیرد و اولویت های مشخصی را مطرح  می کند. آیا این ویژگی 
فمینیسم ما را به طرد و انكار خواست های جهانی فمینیسم یا اهداف 
و استراتژی های عام فمینیستی رهنمون می شود؟ این گفته به معنای 
به  را  زنان  نیست که جنسیت جوهر مشترکی است که همه  آن 
یک دیگر پیوند می دهد. فمینیست ها از مدت ها پیش این واقعیت 
را پذیرفته اند که طبقه اجتماعی، نژاد، وابستگی ملی و تجربه های 
جنسی خواسته های زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. همانطور که 
»لیندا نیكلسون« و »استیون سیدمن« و بسیاری دیگر مطرح می کنند 
تجربه  هیچ  و  هستند  پیوسته  به هم  و  ناپایدار  چندگانه،  هویت ها 
»زنانه« ای مستقل و جدا از سایر عوامل زندگی اجتماعی نیست 
و  نیكلسون«  تلقی کرد.»  فمینیستی  زمینه                 سیاست  را  بتوان آن  تا 
»سیدمن« با اشاره به محدودیت های شناخت شناسانه فمینیستی که 
ریشه   درمفهوم هویت ذاتی زنانه دارد خاطرنشان می کنند که چنین 
شناخت  شناسی فرمایشی و انحصارگرا است زیرا نمی تواند بیانگر 

تجربه های تمام زنان باشد.160
  من با تالش هایی که برای نشان دادن اشكال دیگر سرکوب زنان 
و نیز تفاوت ها، اختالف ها و حتی تناقض های میان آنان صورت 

Nicholson & Seidman  160 ، 1995،ص 27ـ28
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می گیرد موافقم، اما با این حال زنان به عنوان زن، منافع و مسائل 
خاصی دارند که می تواند مبنای همبستگی، عمل مشترك و مبارزه  
مشترك آنان قرار گیرد. به همین دلیل است که می توانیم فمینیسم 
اشكال  )که  بدانیم  جنسیت گرایی  مقابل  در  همگانی  جنبشی  را 
شدت های  با  مختلف  جوامع  در  و  می گیرد  خود  به  گونا گونی 
پیش  از  اتحادی  بر  فرض  چون  اما  می کند(،  جلوه  متفاوتی 
تعیین شده در میان زنان صرفاً به دلیل زن بودن شان نیست زنانی را 
که به هر دلیل جانب سرکوبگران را می گیرند در این همبستگی و 
مبارزه  شریک نمی دانیم. اما اگر ما تا آنجا پیش برویم که سرکوب 
و  دلیل جنسیت گرایی  به  را  بودن  به رصف زن  زنان  بر  تبعیض  و 
پدرساالری- در تمام جوامع شناخته شده بشری- انكار کنیم پس 
اساساً باید سیاست و مبارزه فمینیستی را کنار بگذاریم. به عبارت 
دیگر، اگر زنان به خاطر تبعیض های نژادپرستانه، طبقاتی، جنسی و 
ملی با دیگر کسانی که در این تجربه ها با آنان اشتراکاتی دارند بر 
ضد ستم و تبعیض متحد می شوند استفاده از چارچوب فمینیستی 
اگر  دیگر  عبارت  به  داشت؟  خواهد  ضرورتی  چه  آنان  برای 
اعضای یک گروه خاص  عنوان  به  آنان  تجربه های  جنسیت در 
نژادی، طبقاتی و ملی تا این اندازه کم اهمیت است پس مبارزه علیه 
تبعیض ها مبتنی بر جنسیت  و در حقیقت فمینیسم به عنوان یک 

جهان بینی و استراتژی مبارزه باید کنار گذاشته شود.
در  زنان  حذف  معنای  به  استداللی  چنین  که  است  این  بحث 
جوامع در حال توسعه از اهداف و آرمان های جنبش های آزادی  
زنان خواهد بود. درست است که زنان در این جوامع همزمان از 
اشكال چندگانه ستم که بعضی از آنها از ستم جنسیتی بیرحمانه  تر 
است٬ در رنج هستند. نیز تردیدی نیست که مبارزه زنان ناگزیر 
خاص  متحدان  و  مختلف  استراتژی های  متفاوت،  اولویت های 
خود را دارد. با این همه، می توان گفت که آرمان ها و سیاست های 
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جوامع  مرفه  زنان  خاص  و  ممتاز  قلمروی  جنسیتی  آزادی طلبانه 
پیشرفته صنعتی نیست . برای نمونه آیا با زیر سئوال بردن مشروعیت 
مطالبات زنانی که در کشورهای اسالمی خواستار حقوقی هستند 
که در جوامع پیشرفته به دست آمده است، معیارهای دو گانه ای 
را برای زنان غیر غربی و غربی نپذیرفته ایم؟ آیا چنین استداللی 
و  اروپا مداری  با  مبارزه  عنوان  تحت  قومیت مداری  به  بازگشت 

مقابله با قومیت مداری نیست؟
که  آن  نخست  است:  اساسی  نكته   دو  به  توجه  رابطه  این  در 
بسیاری از موانع موجود در جوامع اسالمی در مراحل اولیه توسعه 
آموزش،  از  زنان  منع  داشت.  وجود  هم  اروپا  در   سرمایه داری 
مجاز  رأی،  حق  از  زنان  محرومیت  زنان،  استخدام  محدودیت 
شمردن تجاوز و خشونت به زنان از سوی شوهران شان، محرومیت 
از حق سرپرستی فرزندان و مقررات خشک و سختگیرانه اخالقی و 
جنسیتی را  می توان به عنوان نمونه   نام برد. مبارز ه دشوار فمینیست ها 
و اصالح طلبان اجتماعی برای از میان برداشتن این موانع، آزمون 
اصالحات  از  بسیاری  است.  بوده  مدرنیته  برای  تعیین کننده ای 
کار،  شرایط  بهداشت،  آموزش،  مانند  عرصه هایی  در  بورژوایی 
قوانین خانواده و اموری از این دست در جوامع پیش سرمایه داری 
درباره  گفت وگو  و  بحث  که  دورانی  از  بود.  تصور  قابل  غیر 
تمایالت جنسی زنان و اختیار زنان بر جسم خود، مباحث ممنوعه 
بودند زمان زیادی  پژوهشگران و جامعه  اجتماعی٬  فعاالن  برای 
برای  عظیمی  دستاورد  مباحث  این  طرح  امكان  نمی گذرد. 
فمینیست ها در جوامع غربی )و بخصوص برای جوامع غیرغربی 
البته با ترس و احتیاط ( به شمار می آید. عدم اختیار زنان بر جسم 
خود، استثمار و سوءاستفاده جنسی تجربه مشترك تمامی زنان در 
جنوب و شمال است که می تواند زمینه ا ی مهم برای مبارزه ائتالفی 

همه فمینیست هادر سراسر جهان باشد.
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حال باید پرسید آیا درخواست حق اختیار زن بر جسم خود و ابراز 
تمایالت جنسی که فمینیست های غربی آغاز کردند و از حقوق 
مسلم آنان است با زندگی زنان جوامع مسلمان بی ارتباط است یا 
خیر؟ البته پاسخ بعضی از فعاالن حقوق زنان در کشورهای مسلمان 
ممكن است منفی باشد. برای نمونه »فاطمه ابراهیم« که یک زن 
سودانی غیر مذهبی و سوسیالیست و همچنین یكی از فعاالن باسابقه 
حقوق زنان و رئیس اتحادیه زنان این کشور است این  نگرش را به 
شكل این سئوال مطرح می کند که »انتخاب جنسی برای زنی که 

فرزندش از گرسنگی رو به مرگ است چه اولویتی دارد؟ «
ابراهیم در عین حال می گوید برای کسب اعتبار عمومی   خانم 
به عمد »زنی مسلمان، سنتی، محترم و طرفدار خانواده«  خود را 
معرفی می کند161 اما در پاسخ او می توان گفت فقط کسانی که 
در  را  زنان  و  مردان  زندگی  که  جنسی  سرکوب  از  نحوی  به 
امان هستند، می توانند  جوامع اسالمی در چنگ گرفته است در 
نقش بی چون و چرای آن را در تجربه های تلخ زنان انكار کنند. 
درست است که فقر و گرسنگی همواره سایه شوم خود را بر سر 
زنان سراسر منطقه افكنده است .  اما آزار زنان برای بدحجابی و 
کردارهای وحشیانه ای مانند قتل های ناموسی و سنگسار زنان نشان  
می دهند که سرکوب تمایالت جنسی و تبعیض های جنسیتی نیز به 

همان اندازه در ستم زنان اهمیت دارد.
متوسط،  طبقه  به  مربوط  غربی،  را  فمینیسم  که  کسانی   ٬ دوم 
تک- توجه  uni-focus و بنابراین غیر سیاسی جلوه می دهند، 
بی اعتنایی  انكار  معنای  به  گفته   این  هستند.  اشتباه  در  سخت 
تاریخی فمینیسم به نژاد، طبقه و رشد گرایش های جدایی  طلبانه 

161             . به نقل از Hale ، 1٩٩6، ص 172ـ174. در واقع اتحادیه ي زنان تأکید مي کند که اعضا باید اصول 

به شكل آفریقایي کوتاه کنند  بپوشند و مدل موهاي خود را  اخالقي را رعایت کنند و »در صورتي که جین 

عضویت آنان در اتحادیه باطل مي شود«. از اماني ال جک براي تذکر این موارد سپاس گزارم.
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نیست.  فمینیسم  به هویت خودخواهانه در  مربوط  و دغدغه های 
مقصود به چالش طلبیدن این تصور است که توجه به مسائل سیاسی 
در انحصار فمینیست های  غیر سفید و غیر اروپایی است و تنها آنان 
ستم نژادی، طبقاتی و ملی را مطرح می کنند. به عنوان نمونه، در 
چندسال گذشته فمینیست های کانادایی سازمان دهنده تظاهراتی 
متعدد بر ضد گرسنگی و فقر و ائتالف های بسیار برای مقابله با 
افسارگسیخته  دولت های محافظه کار و سیاست خصوصی سازی 
برضد تهیدستان بوده اند. تمامی این اقدامات نشانگر آن است که 
اکنون فمینیست ها به طور منظم به مسائلی می پردازند که پیش از 
این نسبت به آن بی توجه بوده اند. همین موضوع ما را بیشتر متقاعد 
می کند که فمینیسم در زمان ما به یكی از توانمندترین جنبش های 
اجتماعی برای کسب عدالت اجتماعی، دمكراسی و برابری تبدیل 

شده است.
فرهنگ ها  ملیت ها،  کشورها،  در  زنان  مسائل  پیچیدگی  و  تنوع 
و مذاهب مختلف نباید بر این واقعیت سایه بیافكند که »در میان 
مناسبات پیش مدرن هیچ ویژ گی دیگری به اندازه  سلطه  مردان جان 
سخت و مقاوم نبوده است« و این که »طرد امتیازات ناحق و مناسبات 
است«.162  بوده   مدرنیته  پروژه   بخش الیتجزای  بر جنسیت   مبتنی 
اندیشه ها، آرمان ها و استراتژی های فمینیستی می توانند و باید مطابق 
با زمینه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی متفاوت بیان های مختلفی 
پیدا کنند. پافشاری بر اندیشه »یكسانی« مرد و زن به عنوان پایه ای 
برای مطالبه حقوق برابر دیگر چندان کارآمد نیست. اکنون تأکید 
بر تفاوت میان زن و مرد و حتی تفاوت های میان زنان است. برای 
فمینیست ها برابری به معنای »نادیده گرفتن تفاوت ها با هدف پایان 
بخشیدن به تبعیض های حقوقی و اقتصادی« است.163 اگر امروز در 

.1989 ، Lovibond  162
Ebert  163 ، 1996، ص 154.
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غرب تفاوت میان زنان و مردان مهم تلقی نمی شود یا دست کم 
کمتر از گذشته در برخی عرصه های مهم زندگی اجتماعی به آن 
اهمیت داده می شود همانا ثمره مستقیم پیروزی های حقوقی زنان 
بوده است. حقوق فرهنگی، اجتماعی و قانونی که زنان در غرب 
در مقایسه با خواهران خود در سایر نقاط از آن برخوردارند پیامد 
به رسمیت شناختن موقعیت شهروندی کامل )فردیت( زنان است؛ 
یعنی برابری در قانون و در برابر قانون. هرچند آهنگ این تحوالت 
با پروژه مدرنیته همگام نبوده است. با این حال، تحقق این تحوالت 
در طول زمان با به رسمیت شناختن حقوق فردی، جدایی دولت 
از کلیسا و حاکمیت قانون و نه حاکمیت الهی همراه بوده است. 
سیاسی ای  نهادهای  و  سیاسی  اندیشه های  از  خود  این ها  تمامی 
پروژه  و  جهان روایی  روشنگری،  محور  که  می گیرد  سرچشمه 

مدرنیته بوده است. 
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در قدرت ، 
تناقض ها و 
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ایران در حكومت بنیادگرایان یكی از شگفتی های جهان به شمار 
جدا  هم  از  باید  عمومی  محیط های  در  مردان  و  زنان  می آید. 
باشند . حجاب اجباری است. استخدام و سیاست های آموزشی 
تبعیض آمیز است. قوانین مدنی منسوخی حاکم بر خانواده است 
و قوانین جزایی شامل مجازات  جنایت باری مانند سنگسارمیشود 
دیگر  سوی  از  است.  شریعت  و  اسالمی  متون  آن   مبنای  که 
فعالیت  های  و  آمدن  صحنه  به  بر  مبنی  بسیاری  گزارش های 
حرفه ای زنان »مسلمان« به  گوش می رسد. اکنون زنان با چادرهای 
به  دولتی  بین  فعالیت های  و  بین المللی  کنفرانس های  در  سیاه 
ایران شرکت می کنند و مسائل مورد توجه  از سوی  نمایندگی 
فمینیست ها از جمله توسعه اقتصادی، کنترل زاد و ولد، خشونت 
جنسیتی و حقوق بشر را مطرح می کنند؛ حتی در المپیک 1٩٩6 
یک »زن با حجاب اسالمی« پرچم جمهوری اسالمی ایران را بر 
دوش می کشید. گفته می شود که »زنان مسلمان« ایرانی می توانند 
هر اندازه که بخواهند از نردبان ترقی حرفه ای و اداری باال بروند. 
است  ادعاها  این  موید  مجلس  و  دولت  هیئت  در  زنان  حضور 
فعالیت  هیچگونه  از  ایرانی«  مسلمان  »زن  نمی رسدکه  نظر  به   .
را  خود  دانشگاه های  و  مدارس  زنان  باشد.  محروم  اجتماعی 
سازمان ها ی  خود،  سینماهای  و  تئاتر  خود،  کتابخانه  های  دارند، 
زنان و تشكیالت خود و حتی نمایش های مد و مسابقات پرش 
با  مؤنث«  »زورو های  آن  در  که  دارند  را  خود  خاص  اسب  با 
زنان  نیز  می کنند.  شرکت  فعاالنه  غریب  و  عجیب  لباس های 
سالیانه  ورزشی  مسابقات  و  بین المللی  کنفرانس  های  »مسلمان« 
رغبتی  بی  خاطر  به  ایران  و  می کنند  برگزار  منطقه  در  را  خود 
دیگر کشورهای اسالمی برای این کار ٬ ناگزیر هرساله میزبان 
این رقابت ها بوده است. همه این ها می تواند شاهداین مدعا باشد 
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که »اسالم« فرصت ها را از زنان دریغ نمی کند. حتی فراتر از آن، 
غربی که  با خاستگاه  نخبه گرا  فمینیسم  به جای  می تواند  اسالم 
آبشخور آن استعمار و سكوالریسم و مدرنیته  اروپایی بوده، یک 

»ایدئولوژی آزادی بخش برای زنان« باشد. 
این فصل به بررسی دقیق تر تجربه زنان ایران در جریان سیاست 
اجتماعی  روابط   Reislamisation Policies  مجدد کردن  اسالمی 
نكته  چند  اثبات  هدف  دارد.  ایران اختصاص  در  حقوقی  و 
است:  نخست آن که سیاست های جنسیتی جمهوری اسالمی در 
سال های پس از خاتمه جنگ با عراق و درگذشت خمینی سمت 
و سویی به خود گرفت که بال فاصله پس از انقالب تصورپذیر 
نبود. این تحوالت بی نیاز از توضیح نیستند. میزان این تغییرات نه 
اغراق آمیزمثبت  بطور   دانشگاهی  نوشته های  و  رسانه ها  در  تنها 
نیروهای  چندوجهی  و  پیچیده  ماهیت  بلكه  می شود  داده  جلوه 
این  دوم  نمی شوند.  بررسی  هم  تحوالت  این  اندرکاِر  دست 
تغییرات مطلوب با همه خردی و کوچكی حاصل فشار تضادها 
فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی،  ملموس  تناقض های  و 
سیاست  برابر  در  مذهبی  غیر  زنان  مقاومت چشمگیر  ازجمله  و 
سازگاری  بر  آن که  از  بیش  امر  این  است.  بوده  اسالمی کردن 
»اسالم« با برابری جنسیتی و مفهوِم حقوق زنان مهر تأییدی بزند 
و  اتهام کند  رفع  بنیادگرایی  از  مستقیم  غیر  به طور  نتیجه  در  و 
شرمسارانه  آن را به عنوان یک طرح جدید انقالبی و بدیلی در 
برابر مدرنیسم ارائه دهد٬ بیانگر آن است که بنیادگرایی اسالمی 
تعدیل آرمان شهر  زمینی چاره ای جز  واقعیات سخت  برابر  در 
Utopia خود نداشته است. تجربه  زنان در ایران امروز گواه توان 

و  از سرسخت ترین  یكی  راندن  به عقب   در  مدرنیسم  نیروهای 
این  که  نیست  مهم  گراست.  تمامیت  رژیم های  ارتجاعی ترین 
آمدند  میدان  به  وقتی  اما  شده اند،  تحریف  اندازه   چه  تا  نیروها 
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از فعالیت باز نمی ایستند. انعطاف پذیری چشمگیر زنان ایرانی و 
شیوه های ماهرانه  آنان برای چیر گی بر موانع جنسیتی در ایران از 
مؤلفه های مهم این واقعیت است. تحریف این واقعیت عینی برای 
سازگار کردن آن با تحلیل های به ظاهر »رادیكال« و ستایش راه  
نفع  به  متفاوت«  فرهنگی  لحاظ  »به  و  داخلی  »محلی«،  حل های 
مبارزه  زنان بر ضد نیروهای سرکوبگر در ایران و منطقه نخواهد 

بود.164 

طرح اسالمی كردن موسسات آموزشی و محل كار 

تقریباً  سه هفته پس از انقالب، آیت اهلل خمینی در بیانیه ای در باب 
حجاب به زنان کارمند دستور داد که حجاب بر سر کنند. این 
موضوع همچون آواری بر سر زنان غیر مذهبی و بی حجاب فرو 
ریخت. هدف خمینی آشكار بود: زنان باحجاب، نماد شاخص 
ایران  بر حاکمیت امت مسلمان در  تأییدی  نظام اسالمی و مهر 
بودند، اما زنانی که در اعتراض به این بیانیه به خیابان ها آمدند 
و  انقالب  سوی  از  زنان  آرمان  به  خیانت  را  خمینی  حكم  این 

رهبرانش تلقی می کردند. 
این رویداد، آغاز یک پایان بود. ایران قرار بود به دژ مستحكم 
نهادینه  با  و چنین هدفی می بایست  تبدیل شود  »اسالم حقیقی« 
کردن مجدد شریعت در قوانین، تحمیل اخالقیات »اسالمی« و لغو 
دگرگونی های اجتماعی و حقوقی دهه های پیشین تحقق پذیرد. 
محدود  اجتماعی،  زندگی  در  جنسی  جداسازی  ترتیب،  بدین 

نقدي   : اسالمي  فمینیسم  و  پوپولیستي  فمینیسم  عنوان  با  فارسي  مقاله ي  از  فصل  این  از  بخشي   164
بر گرایش هاي نو محافظه کارانه در مجله کنكاش نیویورك ) شماره 13 ( پاییز 1٩٩7 به چاپ رسیده . بخش 
مربوط به کردارهاي جنسیتي بنیادگرایان بالفاصله پس از انقالب از مقاله ا ي با عنوان زنان و بنیادگرایي در ایران 
در کتاب جنسیت و مصیبت Gender and Catastrophy در 1٩٩71 در لندن به چاپ رسید. روایت هاي 
اولیه ي این فصل در سمپوزیومي پیرامون بنیادگرایي، فمینیسم و جامعه ي مدني در ایران درخانه ي فرهنگ هاي 

جهان، برلین، آلمان درفوریه 1٩٩8 ارائه شد.
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کردن فرصت های زنان برای تحصیل و استخدام و مردانه  کردن 
برداشته  مسیر  این  در  که  بود  گام هایی  جمله  از  مشاعل  برخی 
شد. بدین ترتیب دستاوردهایی که در دهه های پیشین در جهت 
ترقی موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان به دشواری کسب شده 
بود در معرض خطر جدی قرار گرفت. بنیادگرایان بر این تصور 
بودند که با محدود کردن زنان می توانند سدی در برابر نیروهای 
مدرنیسم ایجاد کنند. خمینی و همراهان او قصد داشتند با تسخیر 
حوزه هایی که زنان در رژیم سابق به دست آورده بودند قلمرو 
قرن  اوایل  در  اصالحات رضاشاه  با  که  را  فرهنگی  ـ  اجتماعی 
به روند مدرنیزاسیون تسلیم  بیستم و سال های 30 و 40 شمسی 

کرده بودند دوباره به چنگ آورند. 
تظاهرات اعتراضی و پرشور زنان، اعتراض ها، تحصن ها و توقف 
کار در اداره ها و مدارس، خمینی و رژیمش را در مورد حجاب 
 1358 تابستان  در  اما  بعد  سال  یک  واداشت.165  عقب نشینی  به 
و سرکوب  ارعاب  با  را  قدرت خود  اسالمی  رژیم  هنگامی که 
زنان  بود،  کرده  مستقر  و  مستحكم  مخالف  نیروهای  وحشیانه  
درست  شدند؛  رانده  اسالمی  پوشش  و  حجاب  زیر  به  زور  به 
چهل  تقریباً  شاه  رضا  مدرن  دولت  که  کاری  همان  عكس 
اجباری  کردن  خارج  یعنی  بود.  آورده  آنان  سر  بر  پیش  سال 
با  و  با دستور سریع  زنان  اجباری  زیر چادر.166 حجاب  از  آنان 
فردی،  حوزه های  در  زنان  حقوق  دیگر  عرصه های  به  یورش 
تعلیق  خانواده  از  حمایت  قانون  شد.  دنبال  اجتماعی  و  حقوقی 
نه  به  سپس  و  سیزده  به  دختران  برای  ازدواج  قانونی  سن  شد. 
قضاوت  کرسی  تصدی  برای  قاضی  زنان  یافت.  کاهش  سال 
براي گزارشي از رویدادهاي متعاقب اعالمیه ي آیت اهلل خمیني در مورد حجاب و واکنش زنان   165
به آن و موضع گیري احزاب سیاسي غیرمذهبي در باره  ي این موضوع نگاه کنید به کتاب من )1٩٩6( و هم چنین 

نگاه کنیدبه کتاب الف. طبري و ن. یگانه، )1٩82( .
براي گزارش روشنگرانه از حوادث سیاسي اولین ماه هاي پس از انقالب نگاه کنند به;کتاب   166

علی رهنما و فرهاد نعماني )1٩٩0( .
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روی  به  حرفه ای  و  فنی  مدارس  درهای  شدند.  صالحیت  رد 
دختران بسته شد. تحصیل در برخی از رشته های آموزش عالی 
زنان  برای  ریاضی  علوم  و  حقوق  کشاورزی،  مهندسی،  مانند 
ممنوع شد و صدها زن متخصص، آموزگاران و کارکنان دولت 
وادار  شغل  ترك  یا  موعد  از  پیش  بازنشستگی  به  یا  پاکسازی 
با در هم آمیختن قوانین حقوقی و احكام  شدند. دولت اسالمی 
مذهبی، اعالمیه های سیاسی و تصویب نامه های دولت جدید و با 
کمک مشتاقانه و مشت های آهنین حزب اهلل حمله  خود را برای 
مذهبی کردن جامعه آغاز کرد. هدف روحانیون محافظت جامعه 
از وسوسه های غیر اخالقی بود و این کار با »پاکسازی اخالقی 
جامعه« از طریق تزکیه زنان بی حجاب از کردارها و ارزش های 

مدرن شیطانی صورت می گرفت.
بنیادگرایان  پیش بینی های  مطابق  اما  اسالمی کردن  سیاست های 
تأثیراتی  مالیان  ایدئولوژیک  هجوم  حقیقت  در  نرفت.  پیش 
برای  که  سیاست هایی  با  زنان  آورد.  به بار  انتظار  خالف  کاماًل 
خانه نشینی و تحمیل مفهوم »زنانگی اسالمی« از دیدگاهی کاماًل 
مقاومت  برخاستند.  چالش  به  خالقانه  بود  شده  طراحی  مردانه 
تهاجم  که  می زد  دور  محور  دو  حول  چیز  هر  از  بیش  زنان 
بنیادگرایان بر آن متمرکز شده بود: حجاب و کار بیرون از خانه. 
این مقاومت مستلزم عزمی راسخ، قدرت اخالقی و فداکاری از 
بنیادگرایان در  سوی زنانی بود که به رغم اقدامات نفرت انگیز 
محیط کار می کوشیدند شغل خود را حفظ کنند. هرچه فشارها 
فزونی می گرفت، زنان در مقومت خود پابرجاتر می شدند. ظهور 
فیلمسازان، فیلمبردارهای تلویزیون، رانندگان تاکسی زن و حتی 
که  فعالیت هایی  و  مشاغل  یعنی  کامیون  و  اتوبوس  راننده  زنان 
پیش از انقالب نیز کمتر در دسترس زنان بود را باید نشانه هایی 
اسالمی«  »انقالب  نماد  که  حجاب  دانست.  مقاومت  همین  از 
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و  مقاومت  بود  حاکم  روحانیون  قدرت  نشانه   مطمئن ترین  و 
سرکشی زنان را برانگیخت. زنان جوان و به اصطالح بدحجاب 
دستگیر  و  جریمه  و  می گرفتند  قرار  آزار  مورد  متوسط  طبقه  
مقاومت  می رسیدند.167  قتل  به  و  می خوردند  تازیانه  می شدند٬ 
به یک دغدغه دائمی جمهوری اسالمی  اما  ناسازگاری زنان  و 

تبدیل شد.
بر  متناقضی  تأثیرات   135٩ شهریور  در  عراق  با  جنگ  شروع 
زنان گذاشت. وضعیت  سیاست های جنسیتی دولت و مطالبات 
جنگی چالش هایی را که بر سر راه اقتدار تمام و کمال خمینی 
و حمایتی  ایجاد مشروعیت  با  و  برد  فرو  در محاق  داشت  قرار 
دوباره برای رژیم اسالمی، مقاومت آشكار زنان به ویژه زنان غیر 
مذهبی ضعیف شد. ترجیع  بند مكرر خمینی که جنگ را رحمت 
و لطف الهی می دانست، از همین امر ناشی می شد. اما جنگ و 
به ویژه مهاجرت صدها هزار کارگر ماهر و متخصصان در عین 
حال جایگزینی مردان به جای زنان کارمند و متخصص را کند 
زنان  و  داوطلب  زنان  از  استفاده  عملیات گسترده  جنگی  کرد. 
اقتضای مصالح سیاسی  به  ایجاب می کرد.  را  کارمند و کارگر 
اسالم گرایان  ایده آل های  و  اسالمی  خشک  مقررات  نظامی  و 
درباره  خانه نشین کردن و انزوای زنان به ناچار با شدت کمتری 

اعمال  شد.
بازآفرینی  و  جنسیتی  مناسبات  اسالمی کردن  جنگ،  پایان  با 
حقوق زنان بر اساس تفاسیر سختگیرانه تِر شریعت با موانع جدی 
از جمله مقاومت صریح زنان و جوانان روبه رو شد. نیروهای امر 
به معروف و نهی از منكر هنگام دستگیری کسانی که مقررات 
شهرهای  خیابان های  در  می گرفتند  نادیده  را  اسالمی  پوشش 

در تابستان 1٩٩3 بهاره وجداني یک دختر نوحوان در یک کیوسک تلفن عمومي در تهران با   167
گلوله ي پاسداري به قتل رسید زیرا حجاب را رعایت نكرده بود. نگاه کنید به ایران تایمز 11 سپتامبر 1٩٩3 .
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آیت اهلل  مرگ  از  پس  می کردند.  پیدا  درگیری  مردم  با  بزرگ 
خمینی در سال 1368 هدف دولت همچنان کنترل خواسته های 
مقاومت  و  اعتراض ها  ادامه  اما  بود،  در جهت دگرگونی  مردم 
از  حاکم  روحانیون  دولت مردان.  برای  بود  هشداری  مردم 
»اصول  به  نسبت  آنان  بی اعتنایی  و  زنان  و  جوانان  سرکشی 
با ارزش های غربی و  اسالمی« که تحت عنوان مبارزه فرهنگی 
»ضدامپریالیسم« به راه افتاده بود دچار شک شده بودند. به طور 
ریاست  دفتر  پژوهش  و  تحقیقات  مرکز  که  گزارشی  در  مثال 
جمهوری وقت ارائه داد ذکر شده بود که »جوانان از نظر اخالقی 
آسیب پذیر« شده اند. آنان »نافرمانی و سرکشی« نشان می دهند و 
از مذهب«  را  اجتماعی  و  تناقض های سیاسی  و  »کمبودها  تمام 
می دانند. تهاجم ایدئولوژیک دیگری الزم بود که جوانان و زنان 

را به سمت اسالم بازگرداند.168 
اجبار  و  بازنگری  می بایست  اسالمی کردن  سیاست  بدین ترتیب 
و استفاده از زور با تشویق و بازآموزی آمیخته شود. گروه های 
متعدد برای بررسی راه های جدید اسالمی کردن جامعه گرد هم 
آمدند. سنت های جدید اسالمی آفریده شد و مفاهیم و کردارهای 
مدرن در لفافه »اسالمی«  به جامعه ارائه شد. بدین ترتیب، مراسم 
روز مادر و روز زن به سبک اسالمی و برگزاری جشن تكلیف 
که بر اساس شریعت برای دختران نه ساله به منزله رسیدن به سن 
زنانگی و آمادگی برای ازدواج است به صورت اغراق آمیزی در 
مدارس اشاعه داده شد. برنامه ا ی گسترده برای القا و سازگاری 
دلسردی  سبب  که  حیطه هایی  در  اسالم  آموزه های  با  مجدد 
نجات  و  جدیدی  ارزشی  نظام  برپایی  برای  بود  شده  جوانان 
انقالب و »ارزش های اسالمی«  پی ریزی شد. این تالش ها شامل 
کردارهای تناقض آمیزی شد مانند تشكیل کالس های موسیقی و 

ایران تایمز ، 1٩٩1 .  168
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تاسیس کلوپ های ویدئو در مساجد محل از سویی و همزمان 
جدا کردن زنان و مردان در بیشتر مكان ها از جمله اتوبوس های 
شهر تهران. تحمیل اخالقیات اسالمی مستلزم مداخله شدید در 
زندگی خصوصی افراد و برای نمونه تعیین مدل مجاز برای موی 

جوانان بود.
برای کمک به پرورش اجتماعی نوین Resocialization فرهنگی 
دروس  تا  شد  بازسازی  مدارس  درسی  برنامه های  سیاسی،  و 
اخالق اسالمی تمام مقاطع تحصیلی از کودکستان تا دانشگاه را 
در بربگیرد. این سیاستی بود که بالفاصله پس از انقالب شروع 
شده بود. بدین ترتیب بینش و اخالق اسالمی جزئی از دروس 
تمام رشته های آموزش عالی از علوم انسانی و اجتماعی گرفته 
و  ابتدایی  مقاطع  پزشكی شد. کتاب های درسی  و  ریاضیات  تا 
دبیرستا ن ها بازنویسی شدند تا با سیاست رسمی جنسیتی هماهنگ 
شوند. در کتاب های درسی مدارس از حضور شخصیت های زن 
کاسته شد و هرجا هم که زنان در این کتاب ها حضور داشتند 
آنان  خانوادگی  مسئولیت های  و  مادرانه   و  زنانه  نقش  بر  تأکید 
شد.  متداول  مدارس  در  قرآن  قرائت  سالیانه  مسابقه های  بود. 
زنان بسیجی نیز برای نظارت بر انطباق برنامه مدارس با الگوهای 

اسالمی به مدارس اعزام شدند.
اسالمی کردن به افزایش پرشتاب دفاتر، کمیته ها و کمیسیون های 
خاص زنان در بوروکراسی دولتی نظیر دفتر مسائل زنان، شورای 
اجتماعی و فرهنگی زنان، کمیسیون زنان در وزارت کشور و دفتر 
انجامید. گروه هایی  وزارت خارجه  در  زنان  بین المللی  تبلیغات 
» غیر دولتی« بودند توسط دولت تشكیل شدند. برای  که ظاهراً 
زنان  بخش  و  اسالمی  جمهوری  زنان  انجمن  از  می توان  نمونه 
حوزه تبلیغات اسالمی نام برد. گروهی از زنان معتمد مسلمان از 
خانواده های روحانیون متنفذ برگزیده شدند تا در امور زنان نقش 
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جلودار را داشته باشند: دختر و عروس آیت اهلل خمینی، دختران 
آیت آهلل یزدی، رئیس قوه قضاییه، دختر آیت اهلل دستغیب ٬ دختر 
دختران  و  نگهبان  شورای  قدرتمند  اعضای  از  خزعلی  آیت اهلل 
به این دسته  رئیس جمهور وقت رفسنجانی از آن جمله بودند. 
از زنان باید بیوه ها و مادران شهدای انقالب مانند مریم بهروزی 
نماینده مجلس و نماینده پیشین عاتقه رجایی و نفیسه فیاض بخش 
را هم افزود. این گروه نقش الگو و نمونه را برای زنان مسلمان 
نفع  به  را  زنان  آگاهی  که  بودند  آن  پی  در  و  می کردند  ایفا 

وضعیت موجود شكل بخشند.
ابتكارات دولتی  و  تغییرات  این  پی آمد عملی  بهتر  برای درك 
برای زنان تحلیل دو بخش از زندگی زنان ٬ یعنی حقوق زنان در 
خانواده، به انضمام قانون قصاص و کار خارج از منزل ضروری 
است. این دو عرصه به خوبی نشان می دهد بحث های خوش بینانه 
و گاه مبالغه آمیز درباره دستاوردهای زنان پس از انقالب تا چه 
حد به ویژ گی متناقض سیاست های جنسیتی بنیادگرایان بی توجه 

هستند. 

حقوق قانونی زنان در خانواده
دستاوردی  غالباً   اسالمی  جمهوری  مصوبه  طالق  جدید  قانون 
عمده برای زنان در این رژیم تلقی می شود. این موضوع مستلزم 
بررسی دقیق تری است. بازنگری عوامل  دخیل در تصویب این 
قانون فریبكاری ماهرانه اذهان ناظران به وسیله بنیادگرایان را از 
یكسو16٩ و محدودیت ها )یا امكانات( اصالحات در چارچوب 

ً  گزارش هایي از انتصاب چند قاضي زن براي یک پرونده در شهر ري به گوش  16٩  براي نمونه اخیرا
مي رسد. دولت اسالمي که از آوازه  ي خود در منع زنان از قضاوت مطلع است اجازه داده که این گزارش منتشر 
شود. این خبر بارها به عنوان گواه براي تغییرات موقعیت زنان به دست روحانیون حاکم مورد اشاره قرار گرفته 
است. تأیید صحت سقم این خبر ماه ها به طول انجامید. مهرانگیز کار که وکیل دعاوی و از مدافعین حقوق زنان 
مثبتي در مسیر صحیح  به عنوان گام  باید  انتصاب مجدد قضات زن  مقاله ي مفصلی توضیح داده که  است در 
بازگرداندن حق قضاوت زنان تلقي شود اما مفهوم این کار باز گرداندن حق قضاوت به زنان نیست . خانم کار 
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اسالمی را از سوی دیگر روشن می کند. این قانون نه تنها نوید 
دهنده پیشرفت حقوق زنان در ایران نبوده، بلكه در واقع بیانگر 
چارچوب  در  زنان  موقعیت  در  مؤثر  تغییر  هرگونه  امكان  عدم  

محدودیت های شریعت اسالمی است. 
پس از سقوط شاه، یكی از نخستین تصمیم های »انقالبی« که از 
سوی آیت اهلل خمینی گرفته شد لغو قانون حمایت از خانواده بود. 
در سال 1346 شمسی پس از مبارزه طوالنی فعا الن حقوق زنان 
ایرانی، تعلل  بسیار از سوی دولت و بحث های  و فمینیست های 
تصویب  خانواده  از  حمایت  قانون  ملی  شورای  مجلس  آتشین 
و  به حق طالق  مربوط  قانون  این  برجسته  نكات  از  یكی   . شد 
سرپرستی کودکان بود که مخالفت شدید روحانیون را در آن 
زمان برانگیخت. به رغم پیشنهاد کانون وکالی زن قانون حمایت 
از خانواده موارد تبعیض آمیزی را که به طور مستقیم از شریعت 
و  همسری  چند  جدید،  قانون  یعنی  نكرد.  ملغی  بود  شده  اخذ 
طالق،  برای  قانون  این  در  زنان  نكرد.  منع  را  موقت  ازدواج 
سرپرستی و نگهداری فرزندان از حق یكسان با مردان برخوردار 
نبودند. در موضوع ارث یا حقوق پس از متارکه، تأمین معاش یا 
کار در بیرون از خانه نیز زنان دارای حقوق برابر با مردان نبودند. 
اگر این  موارد در قانون وارد و تصویب می شد، می توانست به 
منزله گسست از شریعت مهم ترین جنبه های حقوق زنان را تامین 
کند. اما الیحه ای که از مجلس گذشت  کوشیده بود که برخی 
از جمله آن ها  زنان اصالح کند.  نفع  به  را  مدنی  قانون  مواد  از 
دارای حق  اساس آن شوهر  بر  بود که  قانون مدنی  ماده 1133 
مایل  که  »هرگاه  شوهر  ماده  این  برطبق  است.  طالق  یكجانبه 
قانون حمایت  باشد می تواند همسر خود را طالق دهد«. هدف 

به دو نكته اشاره کرده: نخست آن که این منصب به قاضیان زني داده مي شود که قبل از انقالب این شغل را 
داشته اند و در مورد زنان دیگر به اجرا در نمي آید؛ دوم آن که به این زنان شغل قضاوت داده نشده بلكه آنان به 

عنوان قاضي تحقیق و تحت نظارت قضات مرد به ایفاي وظیفه مي پردازند ) زنان ، 40 ، 1٩٩8، 21-18 (
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از خانواده، برداشتن گام هایی محتاطانه به پیش به سود زنان بود، 
این  سایه  در  افكند.  به خطر  را  مردان  اقتدار  و  برتری  آنكه  بی 
قانون سرپرستی کودکان که پیش از این حق بی چون و چرا ی 
مردان برای فرزندان پسِر پس از دو سال و دختراِن پس از هفت 
سال بود به تصمیم و رأی دادگاه خانواده موکول  شد، با اِعمال 
نظارت دولت بر برخی از عرف های خانوادگی از خودرأیی ها و 

خودکامگی ها تا حدودی کاسته شد.
حتی این اصالحات نیم بند هم روحانیون مسلمان، به ویژه آیت اهلل 
ترفند  را  قانون  این  تصویب  خمینی  کرد.  خشمگین  را  خمینی 
بیگانگان و دولت برای مداخله در کالم صریح خداوند و »متون 
مقدس اسالمی« خواند.170 تعلیق قانون حمایت از خانواده پس از 
انقالب 1357 بر زندگی تمامی زنان از تمامی طبقات به خصوص 
بالفاصله  و  گذاشت  جای  بر  منفی  تأثیری  زنان  تهیدست ترین 
پس از انقالب موجب اعتراض فمینیست ها و فعالین حقوقی غیر 
مذهبی، چپ ها و سازمان های لیبرال زنان شد. یكی دوسال بعد  
زیانبار  پیامدهای  که  عراق  با  جنگ  شروع  از  پس  ٬بخصوص 
فعاالن  از  برخی  بود  شده  تحمل ناپذیر  خمینی  آیت اهلل  تصمیم 
حقوق زنان و حتی تعدادی از نخبگان مسلمان در این مورد به 
زبان آمدند و به ویژه پس از مرگ آیت اهلل با استفاده مطبوعات 
شدت  عادالنه تر  قوانین  کسب  برای  مبارزه   زنان٬  مجاِز  هنوز 
نتایج  بر  با ذکر موارد خاص و ملموس  گرفت . در این مبارزه 
ویرانگری تأکید می شد که حق بی قید و شرط مردان بر زنان به 
وجود آورده بود. . آن چه فعالیت  زنان مسلمان را بر انگیخت  
مواردی از این دست بود: سیل شكایت های فردی، تحصن در 

براي اطالع از دیدگاه آیت اهلل خمیني در مورد قانون حمایت از خانواده نگاه کنید به وزارت   170
فرهنگ و ارشاد اسالمي )1367- 133 ، 16٩ و170(
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منزل آیات عظام171، اعتراض بیو ه هایی که شوهران خود را در 
آنان  قوانین شرع  اکنون  و  بودند  داده  از دست  عراق  با  جنگ 
را از سرپرستی فرزندان خود نیز محروم می کرد؛ و نیز افزایش 
حیرت انگیز طالق که در مجلس هم مورد بحث قرار می گرفت 
و بنا به گزارش های منتشرشده در تهران در یک دهه تا دویست 
درصد افزایش یافته بود. نقش بنیاد شهید هم در اصالحیه قانون 
خانواده به نمایندگی از سوی بیو ه های جوانی که شوهران خود 
را در جنگ ایران ـ عراق از دست داده بودند شایان توجه است. 
افزایش شدید جرایم وحشیانه ای که شوهران در این دوره علیه 
امنیت  که  بود  خطری  زنگ  می شدند  مرتكب  خود  همسران 
این جنایت ها را  از  بسیاری  بود.  افكنده  به خطر  و شاًن زنان را 
و  داشتند  دوباره  ازدواج  خیال  که  می شدند  مرتكب  مردانی 
شمار  افزایش  شوند.  خالص  خود  زنان  دست  از  می خواستند 
خودکشی زنان و دختران جوان و خودسوزی مادران دارای سه ، 
چهار و حتی هشت فرزند در تهران و بخصوص در روستاهای 
به  را  خبری  رسانه های  صفحات  استان ها  شهرهای  و  دور افتاده 

خود اختصاص می داد. 
به رغم این گزارش های هشداردهنده و فشارهای سیاسی و نیاز 
به قوانین اصالحی، در زمان حیات آیت اهلل خمینی  عملی مبرم 
تصویب قانون جدید خانواده تحقق نیافت. آیت اهلل خمینی قانون 
اصالحیه خانواده را امضا نكرد و این مجمع تشخیص مصلحت 
این  سرگردانی  و  خمینی  مرگ  از  پس  سال ها  که  بود  نظام 

دلیل  به  شوهرش  و  بود  برده  به سر  زندان  در  سال  چهار  که  جوان  دوست  یک  نمونه  براي   171
با  خود  ساله ي  پنج  پسر  از  نگه داري  براي  زندان  از  خالصي  هنگام  بود  شده  اعدام  »ضدانقالبي«   فعالیت هاي 
آوردن حق  به دست  براي  ممكن  راه هاي  همه ي  از  سرخوردگي  از  پس  بود.  شده  روبرو  شوهر  پدر  مخالفت 
سرپرستي فرزندش با مادر خود در منزل آیت اهلل منتظري متحصن شده بودند. او دست آخر هنگامي که پدرشوهر 
او و  به  آپارتمانی که  به  نسبت  لكیت خود  ما  بخشیدن حق  با  بود  تسلیم شده  فشار آشنایان و خویشاوندان  به 

همسرش تعلق داشت موفق شد سرپرستي فرزند خود را به دست آورد .
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الیحه بین مجلس و شورای نگهبان سرانجام آخرین روایت این 
قانون جدید اسالمی  را در سال 1370ـ71 تصویب کرد.  قانون 
از زنان دانشگاهی مقیم خارج از کشور را هیجان زده  شماری 
کرد و قانون جدید و گفته های روحانیون درباره آن را در بست 
پذیرفتند. ازجمله اینكه »این قانون در عمل بیش از قانون خانواده 
دوران شاه از زنان حمایت می کند«.172 این ادعا واقعیت نداشت. 
عالوه بر این، همچنان  که به اختصار توضیح خواهم داد، قانون 
خانواده اسالمی نه تنها بسیار عقب تر از قانون حمایت از خانواده 
در دوران شاه به ویژه در مسائلی مانند طالق و سرپرستی فرزندان 
است بلكه حتی این رفرم دست و پا شكسته مورد هجوم دولت 

احمدی نژاد قرار گرفت.
اقتصادی  مشكالت  از  سخنی  جدید،  قانون  این  از  ستایش  در 
بدتر شدن  از جمله  را سبب شد٬  تغییری  اجتماعی که چنین  و 
میان  به  خانواده  از  حمایت  قانون  لغو  دنبال  به  زنان  وضعیت 
مسلمان«  فعال  »زنان  ابتكار عمل  مورد  در  نمی آمد. در عوض، 
نمونه،  برای  می شد.  گزافه گویی  روحانیون  نیت  حسن  و 
تالش های  ثمره  را  قانون  این  تصویب  دیگران  و  پایدار  پروین 
»فمینیست های اسالمی فعال«، مستقل و خود مختاری نامیدند که 
شمار آنان رو به افزایش است. به قول او فمینیست های اسالمی 
»تندروی » سال های  آمده که حاصل   بدست  »پختگی«  یمن  به 
نخست پس از انقالب بود ٬ با تغییر موضع خود به »موجودیتی 
»برای  نوشت:  پایدار  یافتند.173  دست  معتدل تر«  و  مستقل تر 
فمینیست های غیر مذهبی دوره  پهلوی تغییر قانون خانواده چهل 
… در سال 1357 آیت اهلل خمینی با یک  سال به طول انجامید 
سخنرانی قانون حمایت خانواده را ملغی کرد و پس از آن دوازده 

Hoodfar  ، 1٩٩3،ص 12   172
Paidar  173،) 1996 ص62(
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سال طول کشیده است که فمینیست های اسالمی بتوانند ذره ذره 
تصویب  برداشت،  این  اساس  بر  ـ64(  بسازند.«)63  نو  از  را  آن 
نتیجه  پهلوی  دوران  خانواده  از  حمایت  قانون  از  بخشی  مجدد 
تالش های »فمینیست های اسالمی فعال« بود و ترکیب عوامل و 
مورد  در  قباًل  که  ـ  عمیق  اجتماعی  بحران  ـ  مختلف  مقتضیات 
برداشت  این  نداشته است. در  نقشی  میان  این  آن بحث شد در 
اصالح  برای  که  همگانی  نهادهای  و  مجلس  در  زنان  همه  به 
قانون خانواده به فعالیت پرداختند  به سادگی برچسب »فمینیست 
خودمختاری  که  فمینیست هایی  هم  آن  می شود؛  زده  اسالمی« 

خود را در چارچوب یک نظام اسالمی ابراز می دارند.
بدون  انقالب  از  پس  خانواده  از  قانون حمایت  مجدد  تصویب 
شد،  برداشته  عقب  به  که  گام هایی  از  بسیاری  میان  در  تردید 
گامی به پیش بود، اما نباید درباره   آن اغراق کرد. قانون اسالمی 
حمایت از خانواده با دودلی ها و بی ثباتی هایش بیانگر محدودیت 
اصالحاتی است که در چارچوب نظام اسالمی دست یافتنی است. 
مقاومت  و  انعطاف ناپذیری  سرسختی،  آشكار  نشان  قانون  این 
روحانیون در حوزه هایی مانند حقوق زنان یا )نبود حقوق زنان( 
سرپرستی  یعنی  موضوع  دو  دقیق تر  بررسی  است.  خانواده  در 
محافظه کار  روحانیون  که  می دهد  نشان  طالق  و  کودکان  از 
نگاهداشتن  محدود  به  موفق  اندازه  چه  تا  نگهبان  شورای  در 

اصالحات شدند.
انقالب،  از  پیش  خانواده  از  قانون حمایت  همانند  قانون جدید 
 . میكند  دادگاه  تأیید  به  منوط  را  مورد طالق  در  تصمیم گیری 
هر یک از زوجین می تواند دادخواست طالق را به دادگاه ارائه 
دهد، اما دست   آخر این دادگاه است که باید حكم را صادر کند. 
در مواردی که دادگاه تصمیم شوهر برای طالق زن را  ناموجه 
به  بداند، شوهر را موظف می کند که  غیر موجه  را  و دالیل آن 
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زن اجرت المثل )دستمزد خانه داری( بپردازد. نكته اینجاست که 
هر حال صادر  به  مرد  به خواست  این صورت حكم طالق  در 
می شود. در واقع همانطورکه »مهرانگیز کار« خاطرنشان می کند 
مرد  از خانواده حق یكسویه  قانون حمایت  برخالف  قانون  این 
که حرف  است  مرد  این  که  می کند. چرا  تأیید  برای طالق  را 
را  خود  همسر  که  بگیرد  تصمیم  می تواند  مرد  می زند.  را  آخر 
برخالف میل او طالق دهد و حتی اگر دالیل ناموجهی هم برای 
دهد.  رأی  او  نفع  به  باید  دادگاه  باشد  داشته  درخواست طالق 
در واقع،  »کار« می گوید که در تمام دوران کار وکالت او حتی 
یک مورد سراغ ندارد که دادگاه درخواست طالق مرد ی را رد 
کرده باشد. عالوه بر همه این ها، در قانون جدید پس از دوران 
زن  به  نفقه ای  دیگر  از طالق  پس  روز  ده  و  ماه  سه  یعنی  عده 
در  را  مدت  این  باید  مجدد  ازدواج  برای  زنان  نمی گیرد.  تعلق 
اگر زنی تصمیم  نگاه دارند(.  به اصطالح عده  )یا  بمانند  انتظار 
کند(  )هبه  ببخشد  را  خود  خانه داری  دستمزد  که  باشد  نداشته 
تصمیم با قاضی دادگاه است که مرد را به پرداخت یا نپرداختن 
آن موظف کند. بدیهی است در چنین شرایطی، تصمیم گیری در 
مورد پرداخت نفقه و صدور حكم طالق به  دلیل پیچید گی های 
حقوقی آن به پروسه ای جانفرسا تبدل می شود و دست آخر نیز 
او  به ارزش های شخصی، اخالقی و مذهبی  حكم قاضی صرفاً 

بستگی دارد.
قانون  این  موارد  دیگر  از  )متعه(  موقت  ازدواج  و  چند همسری 
دوران  خانواده    از  حمایت  قانون  با  مقایسه  در  که  است  جدید 
شاه با زنان برخورد ناشایست تری دارد. قانون مصوب سال 1346 
ازدواج  چندهمسری،  ساختن  محدود  برای  بود  کرده  تالش 
ازدواج مجدد  منوط کند.  اول  اجازه همسر  به کسب  را  مجدد 
زنان  از سوی  تقاضای طالق  برای  موجه  از دالیل  یكی  مردان 
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بود.174 قانون جدید اما با سكوت در برابر چندهمسری در واقع 
آن را ترویج می کند. عالوه بر این، ایجاد بنگاه های ازدواج به 
سرپرستی روحانیون ازدواج موقت را آسان و در واقع به نوعی 
آن را تشویق می کند. این بنگاه ها این مفهوم اهانت آمیز را تداعی 
مانند کاالی یک بار مصرفی است که می توان  می کنند که زن 
قانونی برای  پیامد چنین  انداخت.  به دور  از استفاده آن را  پس 

زنان مناطق فقیر روستایی رقت بار بوده است. 
هزاران  خمینی  امام  امداد  کمیته  سرپرست  گزارش  اساس  بر 
ارزانی  قیمت  به  خراسان  استان  در  فقیر  خانواده های  از  دختر 
به  رسمی  ثبت  بدون  نیز  دیگر  دختر  هزاران  و  شده اند  فروخته 
همسری پناهندگان افغانی درآمده اند. بسیاری از این »شوهران« 
افغانی، همسران خود را در اطراف مشهد یا در مرز افغانستان و 

ایران رها کرده اند.
قانون جدید در مورد سرپرستی )حضانت( کودکان نیز از قانون 
واگذاری  است.  عقب تر  بسیار  شاه  دوره  خانواده  از  حمایت 
حضانت فرزندان به مادر در هنگام طالق یا به دلیل مرگ شوهر 
به مفهوم برخورداری زن از حق والیت فرزندان نیست. والیت، 
این  است.  پدری  جد  و  پدر  بالمنازع  حق  پدر  مرگ  از  پس 
قسمت از قانون جدید نیز در مقایسه با قانون حمایت از خانواده 
که والیت فرزندان را به مادر واگذار می کرد نوعی سیر قهقرایی 
به شمار می آید. در واقع، حق بی قید و شرط پدر برای سرپرستی 
فرزندان، یكی از نگرانی های عمده زنان ایرانی است. قانون این 
حق را به ولی می دهد که به شیوه  دلخواه خود با فرزندان رفتار 
کند و در قانون جزای  اسالمی )قصاص( دامنه  اختیار ولی بسیار 
ولی  یا  پدر  اگر  قانون٬  این   220 ماده  اساس  بر  است.  گسترده 
بنابراین  شد.  نخواهد  مجازات  برساند،  قتل  به  را  فرزند  پدری 

Afkhami  174، 1994،ص 351ـ260
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حق مرگ و زندگی کودك در اختیار پدر و ولی پدری است. 
در حالی که مادران برای نگهداری فرزندان خود از هیچ حقی 
برخوردار نیستند، پدر )ولی( می تواند برای فرزندان خود قبل از 
سن قانونی- که برای دختران به ٩ سال و برای پسران به 15 سال 
کاهش یافته است- همسر اختیار کند )ماده 1210 قانون مدنی (. 
تفاوت آشكار میان حق پدر و مادر نسبت به فرزندان به توضیح 
ازدواج  نشان می دهد که  ندارد. آمار رسمی آشكارا  نیاز  بیشتر 
کودکان در ایران رویداد نادری نیست. در اوایل دهه هفتاد سن 
ازدواج 741 زن از مجموع 47٩2 زن )بیش از 15 درصد( بین ٩ 
تا 14 سال گزارش شده بود.175 در این مورد باید افزایش هشدار 
دهنده  سوء استفاده ی جنسی از کودك توسط پدر و خشونت 

نامادری و پدر را هم افزود.
اگر قانون واپس گرایانه ازدواج موقت )متعه(، بازگرداندن حق 
انحصاری والیت فرزندان به مردان و حقوق جزایی مردانه مندرج 
پیامدهای  بررسی  درك  بگیریم،   نظر  در  را  قصاص  قانون  در 

دهشتناك سه دهه حكومت بنیادگرایان ساده تر خواهد بود. 
به عنوان پی نوشت این بحث الزم است اشاره کنم که یكی از 
موارد تشدید تهاجم به حقوق اجتماعی ٬ سیاسی و مدنی جامعه 
از جمله حقوق زنان در دو دور ریاست احمدی نژاد، به تالش او 
برای محدود ساختن هرچه بیشتر حقوق زنان در خانواده مربوط 
موفق شده اند  زنان  فعاالن  در عرصه ای که  یعنی درست  است. 
دست  به  را  کشور  از  خارج  و  داخل  مردم  از  بسیاری  حمایت 
به  که  امضا  میلیون  در حقیقت کمپین جمع آوری یک  آورند. 
آغاز شد   ) سال 1385)2006  در  فمینیست ها  از  همت گروهی 
به جنبشی فعال برای جلب توجه و بهبود حقوق زنان در قانون 
کمپین  شد.  تبدیل  است  استوار  شریعت  احكام  بر  که  خانواده 

175  نگاه کنید به مجله آوای زن 4 ژانویه 1٩٩3 .
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مهم ترین عرصه های حقوق  اصالح  امضا، خواهان  میلیون  یک 
زوجات،  تعدد  الغای  قبیل  از  است؛  خانواده  در  زنان  بشری 
برابر  حق  نیز  دادگاه،  در  دادن  شهادت  برای  زنان  برابر  حقوق 
قانونی  سن  اقل  حد  افزایش  و  فرزندان  حضانت  و  طالق  در 
به  پسران  رسیدن  حاضر،  حال  )در  هجده  به  پذیری  مسئولیت 
پانزده سالگی و دختران به نه سالگی آنان را در صورت ارتكاب 
جرایم جزایی مستحق قصاص می سازد(.  اما حتی این کوشش 
قابل تحمل  تندرو  برای محافظه کاران  و مسالمت آمیز هم  آرام 
زنان  درخواست  این  برای  امضا  جمع آوری  جریان  در  نیست. 
به  جوان  زنی  شده اند.  احضار  دادگاه  به  یا  و  دستگیر  بسیاری 
نام زهرا بنی یعقوب که فیزیكدان بود، به ادعای پلیس پس از 
دستگیری در زندان دست به »خودکشی« زد . از آن بیشتر دولت 
احمدی نژاد الیحه واپسگرای تازه ای تحت عنوان الیحه حمایت 
این  با  تسلیم کرد؛  ایران  تابستان 2008به مجلس  از خانواده در 
قانون خانواده  نیت که حداقل حمایتی را که رژیم اسالمی در 
از  بود  به رسمیت شناخته  زنان  برای  مصوب سال 1٩٩3/1372 
از دور دوم ریاست  پیش  احمدی نژاد که  بازستاند. الیحه  آنان 
جمهوری وی نخستین دور بحث را در کمیسیون قضایی مجلس 
ایران گذراند متضمن تغییراتی عظیم و فالکت بار برای زنان بود. 
مثاًل برابر قانون موجود خانواده، مرد متأهل برای ازدواج با زنی 
دیگر باید از همسر اول خود اجازه بگیرد. الیحه پیشنهادی دولت 
احمدی نژاد تنها اجازه دادگاه و مدرکی دال بر توانایی مالی مرد 
و تعهد او به رعایت عدالت و مساوات بین زنان را می طلبید. )ماده 
23( نیز ثبت ازدواج های موقت )متعه( را ضروری ندانسته بود.

)ماده 22( بسیاری از فعاالن حقوق زنان الیحه جدید را کوششی 
فعال،  زنان  به  تا  دانسته اند  همكارانش  و  احمدی نژاد  جانب  از 
می کنند،  فعالیت  امضا  میلیون  کمپین یک  در  که  زنانی  خاصه 
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های  گروه  اما  کیست.  دست  در  واقعی  قدرت  که  دهند  نشان 
مختلف زنان از جمله اصالح طلبان مسلمان به سهم خود، مبارزه 
کردند176.  آغاز  خانواده"  ضد  این"الیحه  علیه  را  ای  گسترده 
ها ی  وبسایت  و  اینترنت  از جمله  ارتباطی  از همه وسایل  آنان 
گوناگون و شبكه ای از وبالگ نویسان، که در غیاب مطبوعات 
ایرانی در داخل و خارج  ها  میلیون  برای  مغتنم  به فضائی  آزاد 
کشورتبدیل شده تا از آن طریق با یكدیگر ارتباط بر قرار کنند، 
پنجاه  حدود  نیز   . پرداختند  جدید  الیحه  با  مقابله  و  بحث  به 
شخصیت  چند  نیز  آموزگار،  و  نگار  روزنامه  حقوقدان،  بانوی 
سرشناس علمی و ادبی موفق شدند در مالقاتی با معاونان مختلف 
پارلمانی آنان را مجاب کنند که قرائت دوم الیحه را تا زمانی که 
کارشناسان بتوانند تمام مواد گوناگون آن به دقت بررسی کنند، 
به تعویق اندازند. کوشش های منظم و پی گیر آنان چندان بی 
اثر نبود . در دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد الیحه در 
بهار 13٩0 با اصالحاتی مختصر در صحن علنی مجلس اسالمی 
به بحث گذاشته شد. نمونه این اصالحات محدود ضرورت ثبت 
موقت  عقد  اگر  جمله  از   ٬ است  مورد  چند  در  موقت  ازدواج 
منجر به بارداری زن شده باشد یا هنگامی که ثبت ازدواج موقت 
به صورت شرط ضمن    عقد آورده شده باشد. اما »تعدد زوجات« 
و چندهمسری برای مردان منتها به شرط کسب رضایت زن اول 
مرد  اختیار  در  یک    طرفه  حقی  عنوان  به  چنان  هم  طالق  نیز  و 

در بیانیه "نگذاریم الیحه ضد زن و ضد خانواده تصویب شود،" تاریخ 13 اوت 2008، خطاب   176
به همه مردم ایران و به امضای چندین مجمع. الیحه جدید ماده به ماده تحلیل شده است. این بیانیه را چندین 

کانون و جمعیت زنان از قبیل تغییر برای برابری، کانون بانوان ایران، مدافعان حقوق بشر، کمیسیون بانوان دفتر 
تحكیم وحدت، مادران صلح، مجمع زنان اصالح طلب، مدرسه فمینیستی و میدان زنانه امضا کردند. در این 

بیانیه، نام و شماره تلفن چندین روزنامه متعلق به اردوی جنبش طرفداری از حقوق زنان و پیش نویس نامه ای 
در اعتراض به الیحه جدید، خطاب به اعضای مجلس، درج شده است. برای اطالعات بیشتر، به سایت های 

اینترنتی زیر مراجعه کنید: 
www.irwomen .info/; www.4equality.info/; www.meydaan.net/; and www.

 femschool.com.
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گذاشته شده است .177 

قانون قصاص 

کرده  تقویت  را  جنسیتی  نابرابری  ایران،  در  قصاص  قانون 
و  وحشیانه  قوانین  می دهد.  افزایش  را  زنان  ضد  بر  خشونت  و 
)سنگسار(  شد  اشاره  آن  به  پیشتر  که  اسالمی  مجازات  منسوخ 
این قوانین  اما  پا می گذارد،  حقوق اساسی هر دو جنس را زیر 
رفتار  خشن تر  زنان  مورد  در  پوشی   پرده  بی هیچ  و  بصراحت 
می کند. سن مسئولیت جزایی برای دختران ٩ سال و برای پسران 
15 سال است؛ مجازات قانونی برای بی حجابی فقط شامل زنان 
انسانی  ضد  و  وحشیانه  قانون  اجرای  63٩(؛  می شود)ماده ی 
سنگسار برای زنان سخت تر است. هنگام اجرای سنگسار مردان 
 )102 شوند.)ماده  ی  دفن  زمین  در  سینه  تا  زنان  و  کمر  تا  باید 
خالص کردن  با  مجازات  این  از  فرار  امكان  که  است  آشكار 
است.  متصورتر  بسیار  مردان  برای   )103 )ماده  ی  گور  از  خود 
به پرداخت آن است  یا دیه که خانواده  ی مجرم ملزم  بها  خون 
برای قتل مردان دو برابر خون بهای زنان است.)ماده ی 253( این 
)از  ایران اسالمی  به معنای آن است که زندگی زنان در  قانون 
نظر پولی( رسماً از زندگی مردان ارزان تر است و این امر عماًل 
مشوق افزایش بی سابقه ی خشونت بر ضد زنان است؛ بخصوص 
دختران  و  زنان  خانواده«.  »ناموس  از   دفاع  بهانه ی  به  زنان  قتل 
بسیاری همواره در بیم جان خود به سر می برند، همان گونه که 
»برخی  است:  داشته  اقرار  هم  یزدی  آیت اهلل  قضاییه  قوه  رئیس 
مردان با کمترین شكی زنان و دختران خود را به قتل می رسانند و 

177  برای بررسی مفصل تر این اصالحات نگاه کنید به  The Feminist Schoolمدرسه 
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سپس با پرداخت خون بها یا دیه ی ناچیزی آزاد می شوند.«178  این 
قتل ها به خصوس در استان های جنوبی  چنان نگرانی برانگیخت 
که رئیس قوه ی قضاییه به دادگاه ها دستور داده است که بدون 
تحقیقات کافی قاتالن را آزاد نكنند، اما روحانیون حاکم توان 
درك این واقعیت را ندارند که چنین وضعیتی را نمی توان فقط به 
شیطان صفتی مردانی نسبت داد که مرتكب این جنایات  می شوند. 
این جنایت ها بخشی از نظام ارزشی است که بنیادگرایان آن را به 
وجود آورده اند و در آن زنان و جسم آنان دارایی مرد به شمار 
زنان  روحی  و  جسمی  پاکدامنی  حفظ  دیدگاه  این  از  می آید. 
گسترده تر  مفهومی  در  و  است  مرد  مذهبی  و  سیاسی  وظیفه ی 
بر  هستند.  آن  مجری  مردان  که  است  اسالمی  دولت  وظیفه ی 
مرد  نقض می شود،  اخالقی  مقررات  هنگامی که  اساس،  همین 
کند.  مجازات  را  قانون شكن  که  است  مجاز(  بنابراین  )و  ملزم 
نسبت داد  بنیادگرایانی  به  را می توان  این راه حل خشن  ریشه ی 
که نابرابری زن و مرد را مفروض دانسته و آن را به زور بر جامعه 

تحمیل کرده اند.
خون بهای سنگین تر مردان به معنای آن است که در واقع تجاوز 
ایران  قانون جزایی  این در  از  ندارد. پیش  قتل زنان مجازاتی  و 
جدید،  »اسالمی«  قانون  در  اما  بود،  مرگ  جرایم  این  مجازات 
به  قاتل  ازای درخواست مجازات  باید در  خانواده ی مقتول زن 
خانواده ی او پول قابل توجهی بپردازد. )ماده ی 20٩( به گفته ی 
اسالمی  حقوق  مدافع  و  اصالح طلب  روحانی  یک  سعیدزاده 
احترام  مقتول  زن  از  بیش  قاتل  مرد  به   20٩ ماده ی  زنان،  برای 
می گذارد. اگر خانواده ی قربانی قادر به پرداخت دیه نباشد قاتل 

178  نگاه کنید به مجله زن روز 2 تیر ماه 37

179



مجازات نمی شود.17٩
کاماًل روشن است که پیامدهای فرهنگی و اجتماعی این چنین 
بی ارزش   با   20٩ ماده ی  می رود.  فراتر  افراد  بر  تأثیر  از  قوانینی 
شمردن زندگی زنان ثابت می کند که امروز در ایران شهروندی 
کامل، حق انحصاری مردان است. در واقع قوانینی از این دست 
اهانت به شأن زنان است و نه  تنها بر برداشت اجتماعی از زنان 
خود-  و  نفس  به  اعتماد  حس  بلكه  می گذارد  منفی  تأثیری 
و  هراس  در  را  آنان  و  می کند  خدشه دار  را  زنان  ارزشگذاری 
بیم دائم از جان خود می افكند. ترس ابزاری مؤثر برای استحكام 
بخشیدن به قدرت مردان و به طرز خطرناکی نیرومند است. ترس 
سبب می شود که قدرت مردانه شكست ناپذیر و انقیاد زنانه پایدار 

جلوه کند.

كار دستمزدی عرصه مبارزه 
ادعای »افزایش« اشتغال زنان در دهه اول پس از انقالب  مدتی 
و   ایرانی   زنان  درباره ی  دانشگاهی  نوشته های  مكرر  مضمون 
نشانه ی ظرفیت رژیم برای تحول و »موفقیت« زنان فعال مسلمان 
برای فشار آوردن به رژیم و امكان دگرگونی حتی در چهارچوب 
محدودیت های شدید رژیم اسالمی شد. تحلیل اشتغال زنان بر 
اساس اطالعات رسمی و انتشار یافته ی آماری است. با مقایسه ی 
ارقام پیش و پس از انقالب این نتیجه گرفته شده که استخدام 
زنان در دولت اسالمی افزایش یافته است. با آن که این بررسی ها 
بر افزایش دسترسی زنان به فرصت های شغلی پافشاری می کند، 

17٩  نگاه کنید به س . م . سعید زاده . مجله زنان ، آذر 76 ؛ چندین پرونده ي تجاوز و قتل در 
ایران هیاهو و انتقادات علني را برانگیخت. در یک مورد مجازات مرگ براي دو مردي که به دختري یازده 

ساله تجاوز کرده و سپس او را تكه تكه کرده بودند، اجرا نشد زیرا پدر دختر نتوانست خون بهاي این دو مرد را 
حتي پس از فروش خانه اش بپردازد. فروش خانه براي پرداخت خون بهاي این دو مرد کافي نبود ) زنان ، تیر 
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تمامی آمار دولتی خالف این استنتاج را نشان می دهد و حتی این 
نظریه با گفته های مقامات برجسته ی دولتی نظیر آیت اهلل یزدی و 
زهرا شجاعی رئیس وقت شورای فرهنگی و اجتماعی بانوان هم 
مغایرت دارد. به استثنای هاله افشار )1٩٩7( که تحقیقات او در 
مورد اشتغال زنان به نتایج متفاوتی منجر شده است، تقریباً مرجع 
اشتغال  افزایش  مدعی  که  خوش بینی  فمینیست  محققان  همه ی 
والنتین  مقاله  ی  یک  تنها  هستند  انقالب  از  پس  ایران  در  زنان 
مقدم است که در سال 1٩88 به چاپ رسید. با بررسی ادعاهای 
این نوشته، اساس بسیاری از سوء برداشت ها و خطاهای مرتبط 
با کار دستمزدی زنان در دوران پس از انقالب در ایران روشن 

خواهد شد.
آمارهای  مقایسه  اساس  بر  زنان،  اشتغال  درباره ی  مقدم  مقاله 
1٩76 )1355 آخرین آمارگیری پیش از انقالب( با نمونه گیری 
از  »... سهم زنان  نتیجه گیری می کند که  آماری 1٩82 )1362( 
نیروی کار در قیاس با سال 1٩76 عماًل اندکی بیشتر است«. به 
دالیل متعدد این ادعا خطا است. نخست آن که سه سال از هفت 
سالی که مقدم آن را مبنای پژوهش خود قرار می داده )یعنی سال  
1٩76 تا 1٩82( دوره  ی پیش از انقالب بوده است و از آن جا که 
او از اطالعات دوره ای سالیانه  استفاده نمی کند، مقایسه ی این دو 
مقطع نمی تواند نشان دهد که چه  اندازه از این »افزایش اشتغال« 
به دگرگونی های ثبت شده در آخرین دوره ی زمان شاه و چه 
مربوط  انقالب  از  به دگرگونی کلی پس  افزایش  این  از  میزان 
است. دوم آن که اطالعات آماری سال 1٩86 )اولین آمارگیری 
پس از انقالب در 1365( نشان از نزول اشتغال زنان دارد و این 
این  اینكه  دیگر  نكته  می کند.  نقض  کاماًل  را  نویسنده  استنتاج 
است.  سال ها  این  در  جمعیت  انفجار آمیز  رشد  رغم  به  کاهش 
سالگی  ده  از  را  اشتغال  سن  اسالمی  جمهوری  این،  بر  عالوه 
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)بر اساس آمارگیری پیش از انقالب( کاهش داده و کارگران 
فصلی را که بسیاری از مواقع بیكار هستند در شمار شاغالن به 
شمار آورده است. بنابراین، آمار اشتغال کلی در آمارگیری پس 
از انقالب افزایش داده شده. جالب اینكه با وجود این تغییرات 
در مفاهیم آماری، بررسی دقیق تر داده های آمارگیری مشخص 
می کند که میزان واقعی اشتغال زنان در دوره ی پس از انقالب 
به  اقتصادی  فعال  زنان  سهم  است.  داشته  چشمگیری  کاهش 
نسبت جمعیت فعال اقتصادی از 14/8 درصد در سال 1٩76 به 
این،  بر  عالوه  است.  یافته  کاهش   1٩86 سال  در  درصد   10/2
در همان زمان، سهم جمعیت زنان شاغل شهری از 11/2 درصد 
 13/1 از  بیكار شهری  زنان  و سهم  یافته  کاهش  درصد   8/8 به 
درصد در سال 1٩76 به 20/1 درصد در سال 1٩86 افزایش یافته 

است.180 
بزرگ  صنایع  در  زنان  اشتغال  میانگین  انقالب،  از  پیش 
)مكان هایی با ده شاغل یا بیشتر و بخشی استراتژیک برای اشتغال 
زنان( حدود 7 درصد بود که در سال  1٩76 به 4/3درصد کاهش 
ً  در سال 1٩78 به 4/٩ درصد افزایش پیدا کرد.  یافت  و مجددا
اما این »کاهش سریع اشتغال زنان در کارخانه«  که مقدم به آن 
اعتراف دارد اشتباه دیگر نویسنده را آشكار می کند. یعنی او به 
اشتباه اطالعات آماری سال 1٩76/ 1356 را که » زنان مزدبگیر 
با  هستند«  درصد   27 تا   20 بین  خصوصی  و  دولتی  بخش  در 
مزدبگیر  »زنان  که  می کند  مقایسه   1٩83/1362 سال  اطالعات 
تشكیل  را  شاغلین  درصد  شش  کارخانه ای  شهری  مشاغل  در 

می دهند«.181
واقعیت این است که با آن که اطالعات آماری سال 1٩86 نشان گر 

180  مرکز آمار ایران 1375: صفحات 58 و 5٩.
Rahnema  181 ، 1٩٩0، ص 2٩6.
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کاهش مختصری در اشتغال کلی زنان است، شمار زنان کارگر 
در صنایع »بزرگ«  بخش صنعتی عماًل افزایش یافته است. دلیل 
این موضوع کاماًل روشن است. جمهوری اسالمی هیچ گاه برای 
استفاده از نیروی کار ارزان زنان در صنایع ایران  مشكلی نداشته 
اشتباهات  این موضوع  درباره ی  مقاله ا ی جدید  در  مقدم  است. 
پیشین را تكرار می کند و حتی بر این اشتباهات می افزاید. او با 
استفاده از اطالعات آماری 1٩86)1365( که احتماالً در هنگام 
صحیح  میزان  به  است  نداشته  دسترسی  آن  به  قبلی  اثر  نوشتن 
تصحیح  درباره ی  اما  می کند،  اشاره  آن  کاهش  و  زنان  اشتغال 
کاهش  این  سپس  او  نمی دهد.  توضیحی  خود  پیشین  نوشته  ی 
محاسبه ی  »عدم  یا  محاسبه  عدم  به  دیگر  عوامل  بر  عالوه  را 
 »1٩86 سال  در  روستایی  صنایع  به  مربوط  اطالعات  درست 
این ادعاها  نسبت می دهد.182 خواننده ی سردرگم نمی فهمد که 
بر چه اساسی استوار است. چرا آمار سراسری صدها هزار صنایع 
شش سال  کارگران  که  حالی  در  می گیرد  نادیده  را  روستایی 
انقالب( و  به باالی پیش از  به باال )در مقابل کارگران ده سال 

کارگران فصلی را در مقوله ی »شاغالن« سرشماری می کند؟ 
در  دولتی  بخش  در  زنان  اشتغال  رشد  درباره ی  مقدم  ارزیابی   
دوره ی جمهوری اسالمی صحت دارد. اما او مشخص نمی کند 
که چه نسبتی از این افزایش به دوران پیش از انقالب )1٩76 تا 
می گذارد  بی جواب  هم  را  سئوال  این  او  است.  مربوط   )1٩7٩
که چه عوامل مختلفی بر ازدیاد شمار کارکنان زن بخش دولتی 
تأثیر داشته است. یعنی رشد شتابان جمعیت پس از انقالب که 
اسالمی  جمهوری  اولیه ی  سیاست های  از  بخشی  ثمره ی  خود 
دانش آموزان  چشمگیر  افزایش  به  که  سیاست  همین  و  بوده 
این  از جمله ی  انجامیده  به آموزگار  مبرم  نیاز  نتیجتاً  و  دبستانی 
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عوامل است. معلمان وسیع ترین قشر کارکنان زن بخش دولتی را 
تشكیل می دهند )بیش از 70درصد(. از عوامل دیگر این افزایش 
می توان موارد زیر را ذکر کرد: مصالح سیاسی، به کارگماردن 
شمار زیادی از زنان وابسته به خانواده  ی مقامات دولتی، شهدا، 
ابزار  و  امنیتی  مشاغل  در  بخصوص  جنگ  معلولین  و  جانبازان 
اما  است،  داده  گسترش  را  زنان  اشتغال  که  سرکوب  و  کنترل 
نویسنده به طور ضمنی رشد اشتغال زنان را دلیل »بلوغ و پختگی« 

و گذار ایدئولوژیک دولت اسالمی می داند. 
مقدم در مقاله ی دیگری تلویحاً به نقش اجتماعی فزاینده ی زنان 
ایرانی از جمله آموزش نظامی آنان اشاره می کند. او اظهار می کند 
که به زنان مسئولیت حفاظت از وزارتخانه ها و بانک های کشور 
واگذار شده است و سپردن چنین مسئولیت های دولتی به زنان با 
تصمیم گیری های پیشین جمهوری اسالمی مبنی بر کنارگذاشتن 
بیشتر  دارد.183  تناقض  اجتماعی  مسئولیت های  رده های  از  زنان 
زنانی که مقدم به آنان اشاره می کند در دستگاه های فشار به کار 
اشتغال دارند و وظیفه ی آنان کنترل و نظارت بر زنان دیگر در 
نهادهای دولتی است و اشتغال آنان هیچ تناقضی با سیاست های 
اولیه ی دولت اسالمی ندارد. یعنی  نادیده گرفتن سمت و سوی 
ایدئولوژیک سیاست استخدامی و آموزشی دولتی، به ارزشیابی 
است.  منجر  شده  این حوزه ها  در  تحوالت جدید  از  یک سویه 
پس از انقالب، زنان در این نهادها و ارگان های زنانه ی سپاهیان 
اخالق، انجمن های اسالمی دولتی و بنگاه های نیمه دولتی، سپاه 
پاسداران، حوزه ی تبلیغات اسالمی، بنیاد شهید، بسیج و کمیته ی 
همه  و  شدند  گمارده  کار  به  محل  مساجد  در  زنان  مخصوص 
القا  به زور  را  اسالمی  ارزش های  اشاعه ی  مسئولیت  نهادها  این 
و ارعاب برعهده دارند. همه    ی ما که پس از انقالب در ادارات 

183  همان ص 280.
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دولتی کار می کردیم خوب می دانیم که وظیفه ی اصلی این زنان 
بر  نظارت  و  زن  کارکنان  آرایش  کردن  پاك  بدنی،  بازرسی 
زنان  این  اشتغال  است.  بوده  بنیادگرایان  اخالقی  قوانین  رعایت 
برای انجام چنین وظایفی را به سختی می توان به منزله ی ورود به 

»قلمرو عمومی بوروکراسی« قلمداد کرد.184
برای درك وضعیت اشتغال زنان در ایران پس از انقالب توجه به 
دو نكته ی حائز اهمیت است. نخست آن که سیاست های دولتی 
اهداف  از  جدا  نمی توان  را  زنان  بر  آن  تأثیر  و  حوزه  این  در 
درازمدت طرح اسالمی کردن بررسی کرد. آپارتاید جنسی در 
قرار  طرح ها  و  برنامه ها  تمامی  رأس  در  دانش  کاربرد  و  تولید 
داشته است. بنیادگرایان این امید را در سر دارند که فعالیت های 
حرفه ای زنان در ازای دستمزد را به سمت کارهایی هدایت کنند 
که زنان به تجربه در آن چیره دست تر هستند و در نتیجه ارزش 
آن کمتر است. استفاده از نهادهای آموزشی و بورکراسی دولتی 
برای گسترش ارزش های اخالقی و منافع  ایدئولوژیک در ارتباط 
پذیرفته شدگان  شمار  نمونه  برای  است.  طرح  همین  با  نزدیک 
افزایش  از جنگ  پس  دوران  در  پزشكی  دانشكده های  در  زن 
به  رشته  این  در  زن  دانشجویان  تعداد  است.  یافته  چشمگیری 
50درصد کل دانشجویان پزشكی می رسد. بخشی از این افزایش 
دانشكده های  تأسیس  و  پزشكی  دانشكده های  توسعه ی  مرهون 
جدید در شهرهای کوچک و بزرگ کشور است که از هشت 

184  براي نمونه، در سال هاي 135٩ تا 1362 پیش از عزیمت اجباري من از ایران، تعداد شاغلین 
نهادهایي که در آن به کار اشتغال داشتم افزایش چشمگیري داشت. در میان شاغلین جدید، زناني چادري به 
چشم مي خوردند که از آن جمله خواهران دو شهید و دو عراقي ایراني االصل بودند که پس از شروع جنگ 

ایران و عراق از آن کشور اخراج شده بودند . برخي از این زنان مسئولیت تفتیش بدني را در ورودي هاي 
ساختمان به عهده داشتند. مسئولیت عمده ي برخي دیگر که در بخش کارکنان »حرفه اي«  به کار مشغول شده 
بودند نظارت بر حضور در مراسم اجباري نماز ظهر و گزارش این موضوع بود که آیا کارکنان دیگر زن نماز 

مي خوانند یا مثل سابق فقط وارد اطاق مي شوند و پس از چند دقیقه از آن جا خارج مي شوند. جاي تعجب 
نیست که بعدها این زنان مراقب، آموزش دیده و به مناصب حرفه اي و نظارتي هم دست یافته باشند . 
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دانشكده در سال 1٩78 به 30 دانشكده در سال 1٩٩2 رسید.185 نیز 
به رغم مهاجرت انبوه کادر آموزشی دانشگاه ها پس از انقالب، 
تعداد دانشجویان پزشكی پنج برابر شد و از پنج هزار به 32 هزار 
زایمان  و  زنان  زنان در رشته های  تمرکز  این حال  با  نفر رسید. 
)که اکنون ورود به آن برای پزشكان مرد ممنوع است(، اطفال 
تكنیكی  رشته های  از  زنان  عملی  حذف  و  عمومی  پزشكی  و 
ایدئولوژیک  نشانه ی  هم  باز  اعصاب186  و  مغز  مانند  پزشكی 
جداسازی  برای  راسخ  عزمی  و  زنان  اشتغال  و  تحصیل  کردن 
نیروی کار است. این سیاست در اکتبر 1٩٩8 ) 1377 شمسی (

تصویب شد که اجرای آن مستلزم جداسازی خدمات پزشكی 
در تمام سطوح بر اساس موازین شرعی بود. 

تشكیل واحد امور خواهران در بیشتر دانشكده های دانشگاه آزاد 
تشكیل  چگونه  که  می دهد  نشان  که  است  نمونه هایی  از  یكی 
واحدها و ادارات صرفاً زنانه بیش از آن که به گسترش آموزشی 
جنسیتی  سیاست های  به  که  است  ابزاری  کند  کمک  زنان 
خوابگاه   110 در  واحد  این  نمایند گان  می رساند.  یاری  دولت 
این  که  نمی رسد  نظر  به  دارند.  حضور  آزاد  دانشگاه  دختران 
باشد.  قائل  ارتقای سطح آموزش زنان هیچ اهمیتی  برای  واحد 
سرمشق  و  نمونه    »ارائه ی  واحد  این  عمده ی  مسئولیت های  از 
برای دانش آموزان دختر و تأسیس کانون ازدواج برای پسران و 

دخترانی است که قادر به یافتن زوج مناسب نیستند.«187 
ذکر این مسائل به مفهوم انكار سودمندی افزایش حضور زنان در 

185               برای اطالع بیشتر در باره وضع دانشكده های پزشكی نگاك کنید به مقاله اصغر رستگار 
) 1٩٩6صفحات 222 و 223(. بررسي رستگار نشان مي دهد که سیاست دولت اسالمي براي تولید انبوه 

فارغ التحصیالن رشته هاي درماني با بي توجهي به کیفیت آموزش انجام شده است. براي نمونه افزایش انبوه 
تعداد دانشجویان رشته ي پزشكي به معناي شمار باالي دانشجویان به نسبت استادان و در نتیجه کاهش سطح 

ً  ازسطح  آموزش است. فقط استادان نیمي از دانشكده ها داراي درجه ي دکتري هستند . وزارت بهداشت اخیرا
کیفیت نازل پزشكان فارغ التحصیلي که بسیاري از آنان قادر به یافتن شغلي هم نیستند، ابراز نگراني کرده است 

186  نگاه کنید به مجله زن روز 12 شهریور 1370
187  نگاه کنید به مجله زن روز 3 مهر ماه 1373.
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اجتماع نیست، اما این پیشرفت ها عمیقاً  سرشار از تناقض، تضاد 
و پیچیدگی  بوده که از سال 1٩88)1377( به این سو حادتر هم 
شده است. از آن گذشته بخصوص در شش تا هفت سالی که از 
انتشار متن انگلیسی کتاب حاضر می گذرد فعالیت های اقتصادی 
زنان به طور حیرت آوری تنزل یافته و نرخ بیكاری بخصوص در 
میان زنان تحصیلكرده شهری افزایش پیدا کرده است. تبعاً نبود 
نهادهای دموکراتیک و قوانین مدنی و نیز بحران اقتصادی ای که 
علی رغم تبلیغات حكومتی بر ایران سایه افكنده محدودیت های 
این  در  که  مفصلی  بررسی  می کند.  تحمیل  زنان  بر  را  عظیمی 
از جمله »آمارگیری  از آمارهای رسمی دولتی  استفاده  با  زمینه 
نمونه ای مرکز آمار ایران«، »سرشماری نفوس و مسكن« و »طرح 
نزولی  ازسیر  حكایت  گرفته  انجام  کار«  نیروی  از  آمارگیری 
بیكاری  حیرت آور  گسترش  و  کار  نیروی  در  زنان  مشارکت 
در میان زنان شهری و خانه نشین شدن آنان دارد.188 این بررسی 
اقتصادی  بحران مزمن ساختار  »غیر کارشناسانه« و  سیاست های 
از سوی دیگر را مسئول محرومیت  بیكارسازی ها  از یک سو و 
زنان کشور از کسب درآمد مستقل و نرخ باالی بیكاری آنان و 
افزایش هرچه بیشتر »شكاف جنسیتی« در عرضه اشتغال می داند. 
تا  ایران در سال 1367  بر اساس آمار مرکز آمار  اینكه  ازجمله 
1375 تنها 10 در صد از شاغالن 10 سال به باال زن بوده اند.18٩ بر 
اساس بررسی دیگری میزان بیكاری زنان طبق سرشماری نفوس

 و مسكن در سال 1385 سه برابر مردان ذکر شده است. در همین 
سال تنها 40درصد از نیروی کار 10 ساله تا 64 ساله در بازار کار 
بوده اند.  زن  آنان  تنها حدود 12درصد  بوده اند که  فعال  کشور 
نرخ  افزایش  و  اقتصادی  مشارکت  نرخ  تنزل  از  پژوهشگران 

بیكاری زنان تحصیلكرده شهری به عنوان »فاجعه« یاد می کنند. 
188                  نگاه کنید به  by The Feminist School مدرسه فمینیستي2  اکتبر 2011        

18٩  همان مأخذ.
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با این حال باید گفت سیاست های جنسیتی روحانیون در ارتباط 
با زنان با وجود جنگ مقدسی که بر ضد ارزش های غیر مذهبی 
دور  و  پیش بینی نشده  دستاوردهای  شامل  انداخته اند  راه  به 
است. حتی حضور  تمام شده  زنان  نفع  به  که  بوده  انتظاری  از 
و  نهادهای آموزشی  دولتی،  بورکراسی  در  زنان شاغل  صرف 
بنیادگرایانی باشد که  بیانگر شكست نسبی  بتواند  صنعت شاید 
امید استقرار نظم و قانون اسالمی بر پایه ی جنسیت و زن زدایی 
در  شاید  می پروراندند.  سر  در  را  اجتماعی  زندگی  عرصه ی 
مورد اشتغال زنان در ایران پس از انقالب باید پرسید با وجود 
نظام سیاسی اسالمی که سی سال است در ایران قدرت حكومتی 
را در انحصار خود دارد و مكانیسم های تبلیغاتی و سازمان های 
برخی  تا  آورده  وجود  به  را  بسیاری  قانونی  نیمه  قانونی  شبه 
رسوم و معیارهای حاکم بر جنسیت را تداوم بخشند و باورهای 
زن ستیز ساخته و پرداخته خود و منهیات و تكالیف اخالقی را 
برابری  هم در عرصه عمومی و هم در ساَحت خصوصی علیه 
زنان  اشتغال  میزان  از  چرا  گیرد،  به کار  جنسیتی  دموکراسی  و 
بیش از این ها کاسته نشده است؟ یا چرا به عنوان نمونه نتوانستند 
زنان کارگر را به وضعیتی بازگردانند که حكومت طالبان برای 
زنان افغانی ایجاد کرد؟ پاسخ تا حدودی روشن است .مشكل 
در  که  است  روبه رو  زنانی  با  که  است  این  اسالمی  جمهوری 
به نسبت پیشرفته  روابط سرمایه داری زندگی  با سطح  کشوری 
است  الزم  امری  انقالب  مشهود  تناقض های  درك  می کنند. 
درك  بهتر  است  روبه رو  آن  با  دولت  که  را  بن بستی  بتوان  تا 
کرد. یعنی درست است که مدرنیزاسیون به شیوه  ی رژیم پهلوی 
به  و  انقالب  انگیزش  سبب  و  بود  ایرانیان  ناخشنودی  مایه ی 
قدرت رسیدن روحانیون شد، اما تجربه ی مدرنیزاسیون سدی در 
برابر اجرای برنامه ی روحانیون شده و تالش های آنان را برای 
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استقرار نظم اسالمی مطلوب عقیم کرده است. دو دهه توسعه ی 
سرمایه داری، صنعتی شدن، مصرف گرایی و تأثیرات اقتصاد بازار 
دو  بین  بیشتر  مناسبات  و  دگرگون  را  زنان  از  بسیاری  زندگی 
خورد،  افسوس  تغییرات  این  بر  می توان  کرد.  تسهیل  را  جنس 
آنها را مورد تهاجم قرار داد، غیر قانونی و ممنوع اعالم کرد اما 

نمی توان آنچه را که به وقوع پیوسته به عقب برگرداند. 
برای  انقالب  از  پیش  دوران  در  اجتماعی  و  اقتصادی  تغییرات 
زنان بسیاری ازجمله زنان طبقات متوسط و فقیر امكان دسترسی 
فراهم  را  دستمزدی  مشاغل  برخی  به  آن  از  بیش  و  تحصیل  به 
آورد. نسل جوان تری که در دوران جمهوری اسالمی پرورش 
یافته همین انتظارات را دارد. شرایط اقتصادی حتی از خواسته ی 
زنان هم الزام آورتر است. اسالم گرایان می توانند تالش کنند تا 
ایدئولوژیک  نظر  از  که  و کسانی  اسالم  به  متعهد  معتمد ،  زنان 
از عهده ی گزینش  یا صرفاً  را گذرانده اند  مرحله ی دگردیسی 
ایدئولوژیک برای ورود به دانشگاه ها یا مشاغل دولتی بر آمده اند 
را جایگزین زنان غیر مذهبی کنند، اما پا کسازی زندگی اجتماعی 
و نهادهای دولتی با سد کردن راه زنان و بازگرداندن آنان به خانه 

دیگر ناممكن است.
با همه ی این تفاصیل پرسش این است که چرا این عقبگرد زنان 
در  زنان  موقعیت  به  یا تحصیل ضربه  ای جدی  استخدام  امر  در 
کشوری غیر غربی مانند ایران تلقی نمی شود، حال آنكه چنین 
پسرفتی در ارتباط با زنان غربی بسیار جدی پنداشته می شود؟ آیا 
نمی توان گفت این نگرش بازتاب انتظارات نازل نسبی گراهای 

فرهنگی درباره حقوق زنان در جوامع غیر غربی است؟ 

مقاومت در برابر طرح اسالمی سازی 
در  زنان  که  نیست  این  معنای  به  روی  هیچ  به  گفته شد  آن چه 
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ایران قربانیان خاموش سیاست های اسالمی  سازی بود ه اند. حضور 
دائم زنان در خط مقدم جبهه ی مبارزه برای دمكراسی گواه این 
ادعاست. هیچ یک از اقدامات سیاسی پس از انقالب نمی توانست 
به اندازه ی سیاست های جنسیتی منسوخ و جهاد بی ثمر اخالقی 
بر ضد زنان ویژ گی خشن و کهنه ی حاکمیت اسالمی را عریان 
و آشكار کند. این  سیاست ها مشروعیت حكومت روحانیون را 
به  تغییراتی اساسی  امید  به  میلیون ها زن و مردی که  از  سلب و 

انقالب پیوسته بودند توهم زدایی کرد. 
مربوط  خواسته های  و  فمینیستی   اندیشه های  ایران،  در  امروز 
امن  خانه های  و  خانگی  کار  برای  دستمزد  حقوقی،  برابری  به 
با  آهستگی  به   و  ترس  با  گرچه  که  هستند  آشنایی  موضوعات 
این  می گیرند.  قرار  گفت وگو  و  بحث  مورد  آشكارا  حال  این 
خود گامی مهم به شمار می آید. چنین اندیشه هایی در سال های 
نخستین پس از انقالب با روی باز پذیرفته  نمی شدند و به بهانه 
مطرح  سیاسی   مصلحت  عدم  و  عاجل  مسائل  با  بی ارتباطی 
عمومی  آگاهی  سطح  فمینیستی،  طرح های  نوع  این  نمیشدند. 
به  را  مردمحور  فرهنگی  و  اجتماعی  ارزش های  و  داده  ارتقا  را 
مبارزه طلبیده و حضور اجتماعی زنان را پذیرفتنی تر کرده است. 
نیز تبعیض جنسیتی نامرئی را در اموری مانند آموزش و اشتغال 
در معرض دید همگان قرار داده است. با این حال، هیچ یک از 
این رویدادها به هیچ روی به منزله  ی سازگاری اسالم آخوندها 
این  اسالمی«  »غیر  ویژگی  بیانگر  بلكه  نیست  فمینیستی  با طرح 
دگرگونی هاست. اسالم و زمامداران اسالمی یک شبه فمینیست 
نشده اند بلكه زنان و واقعیت های سخت دوران مدرن آخوندهای 

حاکم و اسالم آنان را به عقب نشینی هایی واداشته است. 
یافتن بهترین و مناسب ترین شیوه برای ابراز همبستگی با مبارزه ی 
آرام و مصمم زنان ایرانی و پیوند آن با مبارزه برای دمكراسی و 
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حقوق اساسی انسانی در سراسر منطقه، مبرم ترین چالشی است 
فمینیست های داخل و خارج  از جمله  و  امروز روشنفكران  که 
از ایران با آن روبه رو هستند. چگونگی آن امری بسیار پیچیده 
دقت  با  بتوان  شاید  اما  است،  شكل گیری  مرحله ی  در  هنوز  و 
صدای  ویژه  به  داد،  فرا  گوش  ایرانی  زنان  صدای  به  بیشتری 
میان  در  و  دارند  اشراف  جنسیتی  مسائل  به  که  آگاهی  زنان 
فمینیست های دانشگاهی شوری درانداخته اند، اما خود بی آن که 

مأیوس و دلسرد شوند به این تغییرات دل خوش نكرده اند.
از  فمینیست  نویسنده ی  و  ناشر   ، الهیجی"  "شهال  مثال  به طور 
از  »بیش  که  می کند  تقاضا  کشور  از  خارج  در  خود  خواهران 
حد از رویدادهای ایران به هیجان و سرور نیایند«. او می گوید: 
»این موج را یک جنبش یا شورش تلقی نكنید« و »با تحوالت 
کدام   که  پرسش  این  طرح  با  الهیجی  نشوید«.  فریفته  اندك 
چنین  بوده اند  مهم تر  تغییرات  این  برانگیختن  در  زنان  از  گروه 
اظهار نظر می کند: »ما جنبشی از زنان منفرد داریم«  و موضوعات 
حقوقی و مسائل اجتماعی که مورد بحث این زنان قرار می گیرد 
از سوی زنان پرنفوذ برای کسب مقبولیت عامه در جامعه مطرح 
)و  فعال  نویسنده ی  و  وکیل  عبادی«،  »شیرین  نیز  می شود.1٩0 
دریافت کننده جایزه صلح نوبل( در همان سال ها فمینیست هایی 
را که با افزایش شمار زنان مجلس و انتصاب چند زن به سمت های 
اجرایی هلهله به راه انداخته بودند با این استدالل مخاطب قرار 
داد که »مشكالت زنان )ایرانی(  وحقوق آنان در خانواده جدی 
تر ازدسترسی به مشاغل  اجتماعی است«. یعنی گماشتن چند زن 
به مناصب باال و محروم کردن عموم زنان از موقعیت شهروندی 
کامل معنایی ندارد. عبادی با اشاره به این نكته که ارزش زندگی 

1٩0  نگاه کنید به زنان در مبارزه، 8 ، 1٩٩7 ص 8 .
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است  مردان  زندگی  نصف  معادل  اسالمی  جمهوری  در  زنان 
اظهار می دارد که »من باید نخست از حق زیستن برخوردار باشم 
و به عنوان یک انسان کامل به رسمیت شناخته شوم و آن گاه از 

حق رقابت برای ریاست جمهوری بهره مند شوم«.1٩1
»مهرانگیز« کار که به طور منظم با مجله  ی زنان همكاری داشت 
بر  و  انتقاد  خانواده  اسالمی  جدید  قانون  کاستی های  از  مكرراً 
این موضوع تأکید کرده است که این قانون از آن چه در دوران 
بر محدودیت  او  است.1٩2  بودیم عقب تر  یافته  به آن دست  شاه 
سمت گیری های جدید در سیاست های فمینیستی در ایران تأکید 
می کند. برای نمونه، در کنفرانسی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی 
در پاسخ یكی از حضار که از مجله ی زنان به عنوان »نقطه عطفی«  
برای فمینیست های ایرانی یاد کرد به ساد گی گفت: »ما صرفاً در 
در ذوق زدگی  او  را می کنیم.«  نهایت تالش خود  فعلی  شرایط 
نسبت به این قبیل تحوالت و از جمله درامید عبث داشتن محققین 
فمینیست در خارج از کشور به فعالیت های جدید »فمینست های 

مسلمان« شریک نبوده و نیست. 
وجود  بر  مبتنی  گزارش های  من  اعتقاد  به  شرایطی،  چنین  در 
تحوالت مثبت برای زنان در جمهوری اسالمی کاماًل ساده لوحانه 
است. نیت بسیاری از این گزارش ها خیر است و هدف آن جلب 
توجه خوانندگان به این موضوع است که هنگام بحث درباره ی 
بنیادگرایان و  پویایی روابط  به  باید  بنیادگرایان در جهان اسالم 
زنان یعنی به »متن« و »زمینه«، چگونگی برخورد زنان با بنیادگرایان 
با زنان، توجه  بنیادگرایان در رابطه  و چگونگی کارکرد عملی 

1٩1  نگاه کنید به مجله زنان، شماره34 ص 15 )1376( .
در   1٩٩7 سال   )Brismes( خاورمیانه  مطالعات  براي  بریتانیا  جامعه  ي  سالیانه ي  کنفرانس  در    1٩2
ساکن  فمینیست  یک  ایران  در  چندهمسري  میزان  افزایش  باره ي  در  کار  مهرانگیز  تحلیل  آکسفورد،  دانشگاه 
پاریس را خشمگین کرد. مواضع این فمینیست با سخنان خانم کار متناقض بود. او گفت که تحلیل خانم کار 
بي اساس است و »بررسي ها« چنین افزایشي را نشان نمي دهد. خانم کار بدون کم ارزش دانستن کار تحقیقاتي این 

زن یادآوري کرد که او به کار وکالت اشتغال دارد و مطالعات و نوشته هاي او این واقعیت را تأیید مي کند.
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به  فقط  نباید  اما  معقول،  است  توصیه ای  این  داشت.1٩3  ویژه ای 
بنیادگرایی دل  یک جنبه از این »پویایی«  یعنی واکنش زنان به 
به خصوص  و  بنیادگرایان«  عملكرد  »چگونگی  داشت.  خوش 
نادیده  به راحتی  بر زندگی زنان را نمی توان  این عملكرد  تأثیر 
پویایی  »جنبه ی  چشمگیرترین  زنان  مقاومت  بی تردید،  گرفت. 
رابطه ی زنان و بنیادگرایان است«،  اما در مقاومت زنان هم نباید 
مبالغه کرد. نباید به پیامدهای عملی بنیادگرایی به ویژه کردارهای 
حقوقی خصمانه ای که بر زندگی روزمره ی زنان حكمفرماست 
بی اعتنا بود. تفاوت میان »متن« و »زمینه«، اختالف بین گفته های 
بنیادگرایان و عملكرد آنان، به آن  اندازه ای نیست که فمینیست ها 
می گویند. در واقع بنیادگرایان باورهای خود را در مورد حقوق 
و  جزایی  قوانین  چون  پراهمیتی  حوزه های  در  زنان  وظایف  و 
به راستی آن چه  و  به مرحله ی عمل در آورده اند  قانون خانواده 
بنیادگرایان در مصوبات اسالمی بر سر زنان آورده اند بسیار بیش 
بنیادگرایان  با  برخورد  در  زنان  که  است  بوده  دستاوردهایی  از 

کسب کرده اند.
بنیادگرایان  بین گفتار و کردار  اساسی  تفاوت  این ها،  بر  عالوه 
اسالمی )یا آن چنان که در فرمول بندی های اخیر مطرح می شود 
هنگامی  کشوری،  هر  در  »زمینه«(  و  »متن«  بین  تفاوت  یعنی 
که  الزام آوری  مادی  شرایط  به  که  می شود  درك  درستی  به 
بنیادگرایان را ناچار به عقب نشینی های محدود می کند نیز توجه 
کنیم. به طور کلی هر چه سطح توسعه ی اقتصادی و فرهنگی جامعه  
باالتر باشد- به خصوص، هر چه نهادهای حاکم انعطاف پذیرتر 
و مترقی تر باشند- تفاوت موعظه های بنیادگرایان و آن چه عماًل 
قادر به انجام آن هستند چه پیش از رسیدن به قدرت و چه پس 
از در دست گرفتن  آن بیشتر می شود. برای نمونه، اگر خمینی و 

131 ،1٩٩5 ،Haeri 1٩3  نگاه کنید به
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دهه  ی شصت  اوایل  در  را  دولتی  قدرت  می توانستند  حامیانش 
نخستین  که  هنگام  آن  یعنی  آورند  چنگ  به  ایران  در  میالدی 
بار مبارزه با شاه را آغاز کردند و کشور هم از نظر سیاسی و هم 
در  اسالمی  جمهوری  آن گاه  بود  بی ثبات تر  اقتصادی  لحاظ  از 
پیشبرد و اجرای سیاست های اسالمی کردن خود بسیار موفق تر 
از امروز می بود. عدم ظرفیت مادی و فضای تنگ سیاسی سنتی 
را  ارتجاعی  و خودکامگی رژیم سابق، تحمیل روابط جنسیتی 
به  بیست سال  به  قریب  این رویداد  اما   . بسیار سهل تر  می کرد 
تأخیر افتاد. دو دهه رشد سرمایه داری و مدرنیزاسیون اقتصادی 
شانس  آن،  بودن  طبقاتی  و  ناعادالنه  وجود  با  شاه  زمان  در 
گذار بی دغدغه به جامعه ای کاماًل اسالمی را در سال 1357 از 
بنیادگرایان دریغ کرد و در عوض زمامداران جدید را با مقاومت 

گسترده و ازجمله مخالفت شدید زنان به دردسر افكند.

پی نوشت:
بنیادگرایان، ایرانیان مشتاقانه خواستار  پس از سه دهه حكومت 
تحول اجتماعی و سیاسی هستند. آنان خواهان دولت قانون مدار 
و تضمین حقوق و آزادی های فردی هستند و می دانند که مادام 
تنها  تا وقتی  باشند و  الهی  بنیادگرایان مدعی اجرای احكام   که 
امید  باشد چشم  حامل خرد و عقل مطلق متون مقدس اسالمی 
امروز، تاریخ  ایران  تغییرات بس عبث است. در  این  به  دوختن 
گنجایش  می شود؛  نزدیک  انقضا  به  اسالمی  پروژه ی  مصرف 
آن برای تغییراز داخل نظام  به پایان رسیده است. زنان و مردان 
ایرانی این موضوع را از همان زمانی دریافتند که در بهار 1٩٩7 به 
این امید که خاتمی بتواند راه گذار به دولتی غیر مذهبی را آسان 
کند برای ریاست جمهوری به او رأی دادند اما دو دور ریاست 
جمهوری او حاصلی جز یاس و نومیدی نداشت. این مشارکت 
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اعتراضی در جریان انتخابات ریاست جمهوری در تابستان 138٩ 
تكرار شد. با این تفاوت که این بار بدون پشتیبانی از هیچ یک از 
انتخابات پدید  کاندیداها از فرصت کوتاهی که فضای سیاسی 
هم نظران  بسیج  و  تبعیض آمیز  قوانین  افشای  برای  بود  آورده 
»جنبش  اعالم  با  بردند.  بهره  آینده  ائتالفات  جوانه های  خلق  و 
هم گرایی زنان« برای طرح خواسته های محوری )یعنی پیوستن 
ایران به کنوانسیون رفع همه گونه تبعیض علیه زنان و بازنگری و 
اصالح اصول قانون اساسی به منظور گنجاندن برابری و عدالت 
جنسیتی( در جریان مبارزات انتخاباتی، زنان عماًل رهبری جامعه 
به عهده  و طرح خواسته ها  نارضایی جامعه  ابراز  برای  را  مدنی 

گرفتند. 
انتخابات ریاست  اعتراضات و مقاومت مردمی در جریان  اگر   
و  بستر تالش های مسالمت آمیز  را در  جمهوری در سال 138٩ 
حكومت  برابر  در  مردمی  جنبش  عقب نشینی های  و  پیشروی ها 
بخصوص در دو دهه گذشته نگاه کنیم نقش حرکت های سیاسی 
و فرهنگی زنان و اهمیت کلیدی مسائل مربوط به حقوق زنان را 
در آنها به روشنی می بینیم. مبنای این ادعا تجربه سی سال گذشته 
و تحول استراتژی سیاسی و اشكال مبارزاتی زنان است که فصلی 
تازه در حیات سیاسی و اجتماعی ایران گشوده. شاید بتوان گفت 
پاسخ زنان به سیاست های جنسیتی حكومت )چه فعاالن حقوق 
زنان تالش کرده اند و چه  بهبود حقوق  برای  پیگیرانه  زنان که 
برابر  زنانی که به حكم غریزه در مقابل زور و بی عدالتی و در 
احكام مربوط به پوشش و رفتار اجتماعی به نافرمانی دست زدند( 
عدم توازن جنسیتی در فرهنگ سیاسی ایران را به چالش طلبیده 
است. بخصوص اگر به یاد آوریم که زنان نخستین نیرویی بودند 
که در مقابل سیاست حكومت اسالمی و شخص آیت اهلل خمینی 
برای اسالمی کردن ظاهر و رفتار اخالقی و حقوق زنان دست به 
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اعتراض زدند و اگر توجه کنیم که اسالمی کردن ظاهر زنان و 
وضع و اجرای قوانین مدنی و جزایی حاکم بر روابط زن و مرد 
و اخالقیات اجتماعی چه اهمیت سیاسی و تبلیغاتی عظیمی برای 
رژیم اسالمی داشته و دارد، اهمیت مقاومت و مبارزه زنان علیه 

حجاب اجباری را بهتر درك می کنیم
 در سی سال گذشته، هرچه فشارهای اجتماعی و فرهنگی رژیم 
یافته  افزایش  زنان  به  نسبت  آن  اخالقی  و  فیزیكی  خشونت  و 
شده  تنگ تر  زنان  حقوقی  و  سیاسی  فعالیت  فضای  هرچقدر  و 
روحیه مقاومت و اراده تغییر نابرابری جنسیتی و بی عدالتی های 
رشد  ایرانی  زنان  سیاسی  و  فكری  بلوغ  آن  همراه  و  اجتماعی 
بیشتری پیدا کرده و قوت گرفته است. زنان فعال در این سی سال 
انجامید  بهمن 57  انقالب  به  که  مطالبه حقوقی  از  هرگز دست 
دیوارآهنین  در  نفوذ  برای  کوچكی  روزنه  هر  از  و  برنداشته 
استبداد مذهبی، خودکامگی سیاسی و برای ابراز نارضایی خود 
استفاده کرده اند. بلوغ، پختگی و پایداری ای که زنان فعال جنبش 
سایر  تالش های  بر  داده اند  نشان  خود  از  زنان  حقوق  طرفدار 
نیروهای اجتماعی نیز تأثیر تعیین کننده ای داشته است. بی گمان 
از کف دادن فرصتی مغتنم برای بنا کردن حكومتی دموکراتیک 
و آماده به تأمین برابری جنسیتی، پس از انقالب با همه پیامدهای 
فاجعه بارش، سبب شد که زنان مبارزه برای بهبود زندگی خود 
را هوشمندانه تر و با اعتماد به نفس بیشتری پی گیری کنند. این 
شاید تنها نتیجه مثبت انقالب برای زنان باشد. جنبش زنان مانند 
همگن  جریان  یک  تبعاً  دانشجویان  جنبش  و  کارگران  جنبش 
نیست و تنوع وسیعی از دیدگاه های مختلف مذهبی و سكوالر، 
بر می گیرد. اگر طیف  لیبرال و چپ، میانه رو و رادیكال را در 
وسیع اپوزیسیون را در سه مقوله متفاوت قرار دهیم زنان در هر 
سه مقوله فعاالنه حضوردارند؛ یعنی در بخشی از نظام حاکم که 
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خواهان حفظ وضع موجود با اصالحاتی بسیار محدود است. نیز 
در طیف های متنوع اصالح طلب خارج از نظام که به درجات 
مختلف خواستار اصالحات جدی تر در ساختار سیاسی و قانونی 
اپوزیسیون  این  سوی  دیگر  در  انجام  سر  و  هستند،  حاکمیت 
فوری تر  و  اساسی تر  تغییرات  خواهان  که  جریان هایی  یعنی 
رژیم و برچیدن کل نظام و دولت مذهبی اند. در یک چشم انداز 
گسترده تر در تحوالت آینده هریک از گروه های جامعه مدنی با  
طیف های نظری ـ سیاسی متفاوت ٬ الویت ها و حدود ائتالفات، 
هم جهتی ها، اتحاد عمل ها و یا تقابل ها و درگیری های بینابین و 
درونی را تعیین خواهند کرد و کلیت حرکت آنها تحول جامعه 
کنونی  جنبش  درباره  آنچه  اما  خواهد  بخشید،  شكل  را  مدنی 
و  مبارزه  تداوم  لحاظ  از  چه  که  است  این  می توان گفت  زنان 
چه روش های مبارزاتی نقشی محوری و حتی هدایت کننده برای 
جامعه مدنی داشته است. بسیاری از روش های مبارزاتی جنبش 
مطالبه-  و  ائتالفی  و چه حرکات  خیابانی  اعتراضات  اخیر، چه 
زنان  جنبش  ابتكارات  از  متمرکز  رهبری  داشتن  بدون  محور 
حداقل در دهسال گذشته بوده است. مبارزات مسالمت آمیز اما 
بوده  اعتراضی  جنبش  فعاالن  برای  مهمی  الگوی  زنان  پیگیرانه 
اجتماعی  شرایط  می شود.  شناخته  سبز  جنبش  عنوان  تحت  که 
رژیم  از  مشروعیت زدایی  نظر  از  زنان  فعالیت های  و  حقوقی  و 
والیت فقیه خدمت بزرگی بوده به جنبش آزادی طلبانه کشور. 
تندروی های نظریه پردازان و کارگزاران حكومت در محدودتر 
مردانه تر کردن  و  زنان  زندگی  اختیارات  و  انتخاب  کردن حق 
در  که  خشونتی  و  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرصت های 
همبستگی  به  داده اند  نشان  زنان  خواسته های  ابتدایی ترین  برابر 
شمار  بلكه  شده  منجر  فعال  زنان  میان  در  تنها  نه  بی سابقه ای 
روزافزونی از مردانی را که ناظر ابعاد وحشتناك سرکوب زنان 
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ویدئوهای  است.  کرده  جلب  حمایتی  سمت گیری  به  بوده اند 
به زناِن  انتظامی نسبت  گوناگونی از خشونت مأموران نظامی و 
از  بخشی  می شود  بدل  و  رد  اینترنت  راه  از  که  »بدحجاب« 
مبارزه خاموش اما پرتوان مشروعیت زدایی از حكومت به همت 
نسلی است که خود را شایسته داشتن رژیمی بسی بهتر از رژیم 
می کند.  حكومت  آن  بر  که  می داند  خودمحوری  و  خودکامه 
این مبارزات و عكس العمل خشونت بار رژیم ماسک تقدس را 
از چهره حكومت برداشته است. مشارکت فعاالنه گروه هایی از 
مردان جوان به طور مثال در جنبش یک میلیون امضا و روسری 
سلب  به  اعتراض  وبالگهایشان  در  آنان  از  تعدادی  کردن  سر 
حق انتخاب پوشش زنان به نظر من نقطه عطف مهمی در تحول 
با  ایران  زنان  است.  ایران  سیاسی  فرهنگ  در  جنسیتی  روابط 
باورها،  به چالش کشیدن  برای  از هر فرصت کوچكی  استفاده 
نهادهاو سنت هایی که برپایه  فرضیه های موهوم مربوط به تفاوت 
موفق  بنا شده  الهی،  امری  عنوان  به  مردان،  با  زنان  توانایی های 
شده اند مسائل مربوط به حقوق زنان را مجدانه در قلب سیاست 

کشور بنشانند. 
کالم آخر آن که فعاالن حقوق زنان، حتی در فضای خشونت بار 
مبارزه و مطالبه حقوق  از  بر کشور  و خفقان آور کنونی حاکم 
خود دست نمی شویند. در یكی از گردهمایی ها به مناسبت روز 
امنیتی،  نیروهای  به سبب فشار  جهانی زن، 17 اسفند 1388 که 
محدودتر از سال های قبل در خانه یكی از فعاالن جنبش بر گزار 
دارند  انتظار  ایران  زنان  که  کردند  اعالم  شرکت کنندگان  شد 
به عنوان خواسته های گروهی خاص بلكه به  نه  آنان  مطالبات 
عنوان یک خواست عمومی به منظور تسریع حرکت جامعه به 
چند  در  مطالبات  این  و پیشرفت تلقی شود.  دموکراسی  سوی 

عرصه مهم زیر ارائه شد: 
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1- رفع تبعیض علیه زنان در کلیه قوانین مدنی از جمله قانون 
ایران به کنوانسیون رفع  الحاق   -2 و قوانین کیفری؛  خانواده 
هرگونه تبعیض علیه زنان؛ 3- فراهم آوردن راهكارهای قانونی، 
اجتماعی و سیاسی برای کاهش خشونت های خانوادگی، 
ایجاد فرصت های   -4 و سیاسی در جامعه؛  قانونی، اجتماعی 
برابر در کلیه حوزه های سیاسی و اداری و مدیریتی برای زنان؛ 
5- رفع کلیه تفكیک های آمرانه جنسیتی از جمله سهمیه بندی 
و تفكیک جنسیتی در دانشگاه ها و فضاهای عمومی؛ 6- تأمین 
آزادی برای فعالیت های مسالمت آمیز زنان در جهت احقاق 
حقوق شان؛ 7- آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و رفع اتهامات 

ازآنان. 
و  دهه  در یک  بخصوص  نسل جوانی که  بود که  امیدوار  باید 
و  اجتماعی  و  برابری حقوقی  برای کسب  ایران  در  نیم گذشته 
فعالیت  فرهنگی  مراتبی  سلسله  و  زن ستیز  باورهای  دگرگونی 
موثرترین  و  مهم ترین  از  یكی  به  توانسته  و  می کند  و  کرده 
با زیرکی  ایران تبدیل شود  حرکت های سیاسی و اجتماعی در 
مبارزات گذشته و  از تجارب  از تحوالت جهانی،  و هوشیاری 
پدید  اسالمی  رژیم  مشروعیت  و  محبوبیت  تنزل  فرصتی که  از 

آورده به خوبی استفاده کند. 
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در دو دهه گذشته فمینیسم آمادگی امیدبخشی برای انتقاد از خود 
نشان داده است. تالش برای ارائه تئوری ها و مفاهیم همه شمول 
و تعهدات ایدئولوژیک پیشین برای جهانی کردن دیدگاه هایی 
که در عمل به فرهنگ ها یا طبقات اجتماعی خاصی ارتباط دارد 

مدت هاست که اعتبار خود را از دست داده است.
پذیرش  بر  تئوری،  در  حداقل  فمینیست ها،  اکنون  آن   به جای 
تمام شیوه های مبارزاتی زنان و چندگانگی هویت و خودکاوی 
تأکید می کنند. آن ها همگرایان را به احترام گذاشتن به تفاوت ها 
و توجه به منحصر به فرد بودن تجربه هر زن و مبارزه او و ارزش 
فمینیسم  فرامی خوانند.  فردی  تحلیل شرایط  و  به خود  گذاشتن 
امروزه دیدگاه های متنوعی از محافظه کار و رادیكال، مذهبی و 
غیر مذهبی، همجنسگرا و غیر همجنسگرا، کلی گرا و جزئی گرا 
در  فمینیست ها  شمار  برمی گیرد.  در  را  جامعه گرا  و  فردگرا  و 
شمال و جنوب٬ در سراسر دنیا فزونی گرفته است. بنابراین طرح 
جدیدی  نوع  می توان  آیا  که  می رسد  نظر  به  زائد  پرسش  این 
از فمینیسم داشت که خود یا دیگران آن را به عنوان »فمینیسم 

اسالمی« تعریف می کنند.
با این حال »فمینیسم اسالمی« به عنوان یک موئلفه یا هویت نظری 
چندان گویا نیست و نه بیان تجربیات مذهبی زنان و نه خواسته 
های سیاسی و حقوقی آنان است . در واقع صفت »اسالمی« در 
عبارت »فمینیسم اسالمی« پرسش های بسیاری را در ذهن متبادر 
آن  با  رابطه ای  و چگونه  اسالم  نوع  مثال چه  عنوان  به  می کند. 
مرتبط  برای  واسطه  نوعی  اسالم  از  منظور  آیا  است؟  نظر  مد 
پاسخگوی  و  است  نامتناهی  عالم  اصطالح  به  با  زنان  ساختن 
اسالم  از  منظور  یا  است  آنان  ویژه  و جنسیتی  نیازهای شخصی 
مجموعه ای از عقاید، آموزه ها و متون تجویزی مربوط به زنان یا 
در حقیقت دستورات قانونی و اخالقی از پیش تعیین شده است؟ 
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به سازگاری  مربوط  پرسش  با  ناچار  به  اسالمی«  »فمینیسم  واژه 
فمینیسم با آموزه ها و متون مقدس اسالمی و چهارچوب قانونی 
و اجتماعی که در جوامع اسالمی شكل گرفته است ارتباط پیدا 
می کند. یعنی این پرسش پیوسته وجود دارد که دینی که بنیان آن 
بر سلسله مراتب جنسیتی قرار دارد چگونه می تواند برای مبارزه 
در راه دمكراسی جنسیتی و برابری زن و مرد چارچوب مناسبی 
باشد؟ و اگر اسالم و فمینیسم با هم سازگار هستند کدامیک باید 

در چهارچوب آن دیگری عمل کند؟ 
کشورهای  محدوده  در  که  است  ضروری  نكته  این  یادآوری 
اسالمی هیچ جنبش یا ایدئولوژی منسجمی که خود را فمینیسم 
اسالمی بنامد یا دیگران آن را چنین تعریف کنند وجود ندارد. 
مناظرات  از  بسیاری  موضوع  که  اسالمی«  »فمینیسم  اصطالح 
ایدئولوژی، سیاسی و تئوریک بوده است، به عنوان یک مفهوم و 
یک شاخص از ابتدا در خارج از مرزهای جوامع اسالمی٬ عمدتاً 
از سوی محققان و فمینیست های آکادمیک ساکن در کشورهای 
غربی با یا بدون پیشینه اسالمی به کار گرفته و رواج داده شده 
است. به عبارت دیگر اکثریت زنان آگاه به مسائل جنسیتی در 
این کشور ها٬ چه کسانی که دارای باوردینی هستند یا غیر آن ها 
و صرف نظر از اینكه استراتژی فعالیت آن ها درزمینه حقوق زنان 
چیست به ندرت خود را یا دیگران آن ها را به عنوان فمینیست 
اسالمی می شناسند. در حقیقت این گروه از فعاالن حقوق برابر 
»ایده های  یا  و  نمی برند  به کار  را  »فمینیست«  واژه  زنان، اصوالً 

فمینیستی« را در جوامع خاورمیانه کارساز نمی دانند.
با بیان این مطلب قصد ندارم که بگویم زنان )و در برخی موارد 
مردان( تنها به این دلیل که گفتمان و فعالیت های سیاسی خود 
نداده اند  قرار  غربی  فمینیست  استدالل های  چهارچوب  در  را 
فمینیسم  که  نیست  این  من  منظور  نیز  نیستند.  فمینیست  پس 
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ایده ای بیگانه است که از غرب به خاورمیانه صادر شده است. 
و  فكری  پروژه ای  آن  عام  مفهوم  در  فمینیسم  اگر  به هیچ وجه. 
سیاسی است که مدافع حقوق برابر برای زنان و دسترسی بدون 
مانع آنان به حوزه عمومی و منابع موجود جامعه است، می توان 
گفت فمینیسم )بدون این نام( همواره در جوامع اسالمی امری 
مهم و قابل توجه بوده است. گسترش ادبیات زنان و جنبش های 
آنان در دو دهه اخیر در خاورمیانه و آفریقای شمالی شاهد این 
خاور  در  همیشه  که  زنان  بخش  رهایی  فعالیت های  مدعاست. 
میانه وجود داشته نافی بحث های بی معنایی است که فعالیت های 
تلقی می کند. حضور  بیگانه   برای منطقه، پدیده ای  را  فمینیستی 
این فعالیت ها این شبهه را نیز رد می کند که مفاهیم اسالمی تنها 

قالب مناسب برای مبارزات زنان در منطقه است.
زنان  جایگاه  و  حقوق  بحث  خاورمیانه٬  جوامع  از  بسیاری  در 
اسالم،  شریعت  احكام  با  آن  سازگاری  عدم  یا  سازگاری  و 
مذهبی  محافظه کاران  میان  مجادالت  و  مناظرات  محور  پیوسته 
پیشینه  خاورمیانه  جوامع  برخی  در  است.  بوده  مذهبی ها  غیر  و 
اواخر  به  زنان  حقوق  برای  روشنفكری  و  سیاسی  تالش های 
قرن نوزده بازمی گردد ٬  هرچند ورود زنان به حوزه عمومی و 
جنبش های متشكل تا سده بعد تحقق نیافت. ویژ گی این مبارزات 
در خاورمیانه یا شاید در جهان در ابتدا این بوده که تقریباً تمام 
توان زنان پیشاهنگ مصروف بسیج زنان و جلب پشتیبانی برای 
این  است.  می شده  استعماری  ضد  و  ملی  مبارزات  در  شرکت 
از  فرهیخته جامعه  مردان  بود که  زنان  مبارزه سیاسی  تنها شیوه  
آن حمایت می کردند. با پایان جنگ جهانی اول بود که زنان با 
به نفس و صدای  مشارکت در مبارزه آزادی بخش ملی اعتماد 

مستقل خود را به دست آوردند.
جوامع  برخی  در  زنان  مبارزات  به  کمک  در  نیز  دولت  نقش 
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مثال  عنوان  به  است.  بوده  بیشتر  دیگر  نسبت جوامع  به  اسالمی 
دولت ترکیه در این زمینه نقش اساسی داشته چرا که ایجاد رژیمی 
سكوالر با تغییر قانون و حضور زنان در جامعه پیوند خورده بود. 
ترکیه  در   1٩17 سال  در  اسالم  جهان  در  خانواده  قانون  اولین 
وضع شد. در مصر و ایران، مناظرات بر سر برابری حقوق زنان 
توسط اصالح طلب های مرد همچون »محمد عبده«، »قاسم امین«، 
»میرزا فتحعلی آخوندزاده« و »میرزا آقاخان کرمانی« آغاز شد، 
و کردارهای  علیه سنت ها  زنان  اعتراض های آشكار  قدمت  اما 
این  می توان  بازمی گردد.  نوزدهم  قرن  اواسط  به  پدرساالرانه 

تالشگران را پیشگامان فمینیست منطقه دانست.
منطقه  تبعیض جنسیتی در  مسئله  به  زنان آگاه  نخستین  میان  در 
نظره  ایران(،  در  نوزده  قرن  )اواسط  قرة العین  طاهره  از  می توان 
)اواخر  خانم  عالیه  فاطمه  و  لبنان(  در   1٩20 )دهه ی  زین الدین 
و  قرآن  ستیزانه  زن  تفاسیر  آنان  برد.  نام  ترکیه(  در  نوزده  قرن 
جعل احادیث مردساالرانه را مورد انتقاد قرار دادند و به حجاب، 
زنان  بر  شده  تحمیل  جنسیتی  محدودیت های  و  جنسی  تبعیض 
نوزدهم،  قرن  اواخر  در  کردند.  اعتراض  شدت  به  مسلمان 
رمان نویسان و نویسند گان فمینیست ترکیه آثار خود را در این 
زنان  از  فاطمه عالیا و زینب خانوم، دو تن  منتشر کردند.  زمینه 
پیشرو، گفت وگو درباره  حقوق زنان و اسالم را آغاز کردند. از 
آنجا که چارچوب اسالم تنها راه موجود برای اصالح قوانین به 
شمار می رفت، کتاب »عالیه خانوم« تحت عنوان »زنان مسلمان« 
با  اسالم  کند  ثابت  که  گرفت  برعهده  را  وظیفه  این  ا18٩  در 

خواست زنان برای تغییر قوانین سازگاری دارد.
زن  یک  قره العین  طاهره  ایران  نوزدهم  قرن  میانی  سال های  در 
پژوهشگر  و  خود  همكیش  مذهبی  رهبران  از  پرشور٬  »بابی« 
اجتماعی و سخنرانی چیره دست٬ نقش های تجویز شده جنسیتی 
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تمامی  به  قره العین  داد.  قرار  پرسش  و  انتقاد  مورد  را  اسالم  در 
عمومی  حوزه ها ی  جدایی  ازجمله  زنان  محدودیت های  مظاهر 
و خصوصی و تمایز شدید میان زنان و مردان معترض بود. در 
سال 1848 او با کشف حجاب در مالء عام، عامه مردم ازجمله 
همكیشان خود را در بحت و حیرت فرو برد. همانطور که "فرزانه 
به شرایط آن زمان توجه کنیم یعنی  بیان می کند، اگر  میالنی" 
برای مردان  به فرد  امتیاز منحصر  زمانی که آموزش هنوز یک 
محسوب می شد و اینكه مباحثات قره العین در موضوعات و در 
مكان هایی صورت می گرفت که زنان از ورود به آن ها ممنوع 
بودند شخصیت خارق العاده این زن و اهمیت پیام های او را بهتر 
درك می کنیم. در آن زمان خواست یک زن برای کسب علم 
حساب  به  کفر  و  باری  بی بندو  جنون،  نشان  حوزوی  دانش  و 
می آمد، اما به قول میالنی جالب است که زندگی قره العین که 
او  ملت  ذهن  در  هنوز  کرد،  حجاب  کشف  پیش  سال  سالیان 

همچنان در حجاب مانده است. 
فرهنگی  باورهای  و  کردار ها  هم  دیگر  زن  دو  دوره،  همان 
استرآبادی  بی بی خانم  دادند:  قرار  انتقاد  مورد  را  مذهبی  و 
از  تاج السلطنه  و  »معایب الرجال«  عنوان  تحت  جزوه اش  در 
شاهزادگان درباری . بی بی خانم با استفاده از آنچه می توان آن 
را فمینیسم رادیكال و گفتمان ضد مردساالری نامید، مردان را به 
دلیل وضعیت تحقیرآمیز زنان در خانواده و جامعه به شدت مورد 
سرزنش قرار داد. او اظهار داشت که تمامی مشكالت و هرج و 
مرجی که کشور ایران و زنان آن با آن روبه رو هستند ناشی از 
به همین شیوه  نیز  تاج السلطنه  است.  مردان  ناشایست  کرده های 
از  آنان  محرومیت  و  شهری  مرفه  طبقه  زنان  بیهوده  زندگی  از 
فعالیت های اقتصادی سخن گفت. او آداب و رسوم و سنت های 
محروم  و  کشور  توسعه  از  ممانعت  دلیل  به  را  پاگیر  و  دست 
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نگهداشتن زنان مورد انتقاد قرار داد.
در اوایل قرن بیستم، نشریات و مطبوعات دوره ای زنان با شروع 
کار خود جا پای این زنان جسور گذاشتند و مبارزه ای سخت را 
برای حقوق زنان آغاز کردند. بین سال های 1٩10 و 1٩30 بیش 
از 20 نشریه زنان در ایران آغاز به انتشار کرد. همانگونه که در 
جایی دیگر اشاره کرده ام، در کشوری که نشر روزنامه از تاریخ 
انتشارات  توجه  قابل  تعداد  نیست،  برخوردار  طوالنی  چندان 
آن  در  زنان  نیرومند  جنبش  وجود  بر  دال  زنان  حقوق  طرفدار 

دوران است.
ترویج  و  ملی گرا  جنبش های  در  زنان  حضور  چشمگیر  تاریخ 
با  نیز  مصر  در  جنسیتی  برابری  و  زنان  حقوق  برابری  اندیشه 
در  التیموریه«  »عایشه  و  الفواز«  »زینب  چون  زنانی  نوشته های 
نیمه قرن نوزده آغاز شد. تحقیق گسترده »مارگوبدران« درباره 
مصر  در  فمینیستی  آگاهی  که  می دهد  نشان  مصر  در  فمینیسم 
ریشه ای بومی دارد. او این نظر را رد می کند که فمینیسم در مصر 
بنیان گذاشته  امین«  »قاسم  و  مانند »محمد عبده«  توسط مردانی 
شده یا اینكه فمینیسم مصر غربی بوده است و هنوز هم هست و 
یا اینكه این فمینیسم تنها متعلق به طبقه مرفه است. اشكال بحث 
»بدران« فقط این است که ادعا می کند جنبش فمینیستی مصر از 
این نظر که تغییرقانون احوال شخصیه را برخالف ترکیه و ایران٬ 
است  اینجا  نكته  است.  بی مانند  برد  پیش  دولت  کمک  بدون 
تغییرات  نوزدهم  قرن  نیمه  در  جهانی  بازار  در  مصر  ادغام  که 
را  تحصیلی  فرصت های  ازجمله  مطلوبی  اقتصادی  و  اجتماعی 
حداقل برای زنان طبقه مرفه در پی داشت. اصالحات با حمایت 
دولت انجام شد و خود »بدران« هم به آن اشاره می کند.  اما این 
در کشور خود  تنها  نه  مصر  زنان  است که  بدران درست  نكته 
بلكه در سراسر منطقه پیشگام مبارزات فمینیستی بوده اند. در واقع 
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زنان مصری مبتكر برداشتن حجاب بودند. »هدا شعراوی« و »سیزا 
نبراوی« اولین زنانی بودند که پس از بازگشت از یک کنفرانس 
سر  از  حجاب  قاهره  راه آهن  ایستگاه  در  فمینیستی  بین المللی 
جنسی  جداسازی  به  دادن  پایان  برای  را  زنان  عزم  و  برداشتند 
تشكیل  با   1٩23 سال  در  کردند.  اعالم  خانه  در  زنان  حبس  و 
را  فمینیسم  ازواژه  استفاده  مصر  زنان  مصر،  فمینیستی  اتحادیه 

برای معرفی خود آغاز کردند . 
در  زنان  حقوق  برابری  پیشگامان  که  است  گفتنی  نیز  این 
را  زنان  میان  در  منطقه ای  بین  و  بین المللی  همكاری  خاورمیانه 
قدرمی نهادند و بر جهانی بودن مردساالری تاکید می کردند. به 
عنوان مثال برگزاری دو کنگره زنان شرق که زنان سوریه اولین 
میزبان آن در سال 1٩30 و فمینیست های ایرانی دومین میزبان آن 
در سال 1٩32 بودند زنان خاورمیانه و جنوب آسیا را گرد هم 
آورد. هر دو کنگره خواهان حقوق برابر برای زنان در خانواده، 
لغو چندهمسری، تحصیالت ابتدایی اجباری، حق رای برای زنان 
و مزد برابر برای کار برابر بودند. تاسف آور است که نسل جدید 
فمینیست های خاورمیانه هنوز تحت   همان شرایط )اگر نه بد تر( 
برای   همان حقوق در جوامعی که به لحاظ اجتماعی و اقتصادی 

بسیار توسعه یافته تر از دهه 1٩30 است مبارزه می کنند. 
عام  مفهوم  در  فمینیسم  که  می دهد  نشان  مختصر  این  بررسی 
رجعت  استراتژی  نیست.  خاورمیانه  در  جدیدی  پدیده  آن، 
برای  محافظه کارانه تر  تفاسیر  رد  برای  مقدس  متون  و  قرآن  به 
بهبود وضعیت اجتماعی و قانونی زنان نیز تازگی ندارد. تمسک 
کسب  برای  تالش  آغاز  نقطه  عنوان  به  اسالمی  چارچوب  به 
نیست.  امروزی  اسالمی  فمینیست های  اختراع  نیز  زنان  حقوق 
غیرمتدین و  متدین و چه  زنان چه  پیشگامان حقوق  از  بسیاری 
بخشیدن  مشروعیت  برای   ٬ پنهانی  ملحدان  و  نامسلمانان  حتی 
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از  سنتی  تفاسیر  مقابل  در  مجبوربوده اند  خواسته هایشان  به 
هم  بدهند.  ارائه  متفاوتی  تفاسیر  اسالمی  متون  دیگر  و  قرآن 
نكته  این  بر  مذهبی  غیر  روشنفكران  هم  و  تجددگرا  مسلمانان 
تعبیر  سوء  نتیجه  زنان  آمیز  تحقیر  شرایط  که  می کردند  تاکید 
و برداشت های جنسیت گرا از قرآن و نه خود متن قرآن است. 
اسالمی  قوانین  که  بودند  مدعی  مسلمان  اصالح طلب های 
آنان  است.  قرآن  از  فرهنگی  تحریف شده  تفاسیر  مردساالرانه 
معتقد بودند که قران هرگز مردان را بر تر از زنان قرار نداده یا 
حجاب را به زنان تحمیل نكرده است تا مانع آنان برای پذیرش 
نقش هایی اجتماعی همسنگ با مردان شود. در عین حال بسیاری 
از آنان مدافع تغییرات قانونی، اجرایی و سیاسی ازجمله جدایی 
برای  برابری  و  قانون  اقتصادی، حكومت  توسعه  دولت و دین، 
زنان بودند. هدف نهایی مصلحان غیر  مذهبی  برخالف همتایان 
مذهبی شان نه تعدیل شریعت که از میان برداشتن آن بود. برخی 
اظهار می کردند که اسالم راهنمای اخالقی و روانی آنان است، 
اما در عین حال امیدوار بودند که بتوانند ساختار سیاسی و حقوقی 
محدودیت های  به  توجه  با  کنند.  شریعت زدایی  را  خود  کشور 
از  مالیم تر  تفسیرهایی  آن ها  دوراِن٬  آن  فرهنگی  و  اجتماعی 
قرآن را به عنوان »شر کمتر« برمی گزیدند با این امید که بتوانند بر 
مقاومت روحانیون محافظه کار و علمایی که از احساسات عوام 
برای جلوگیری ازهر تغییری سوء استفاده می کردند تا ارزش ها 
قرآنی جلوه می دادند  اسالمی و ضد  غیر  را  و شیوه های مدرن 
تحت  اقدامات  این  از  هیچكدام  که  است  روشن  کنند.  غلبه 
لوای »فمینیسم اسالمی« ارائه نمی شد. نیازی نبود که مصرانه بر 
سرنوشت  بهبود  جهت  که  فعالیت هایی  »اسالمی«  خصوصیت 
این  اکنون  این است: چرا  تأکید شود. حال سئوال  زنان می شد 
گفتمان ها به عنوان »فمینیسم اسالمی« ارائه می شوند و چرا برخی 
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از فمینیست های سكوالر آن ها را به عنوان تنها چارچوب معتبر با 
خاستگاه بومی برای آزادی زنان مطرح می کنند؟ 

سیاسی،  تحوالت  برخی  می بایست  سئوال  این  به  پاسخ  برای 
و  اسالمگرایی  ظهور  از  پیش  به  مربوط  اجتماعی  و  اقتصادی 
سیر  اول:  کرد.  بررسی  را  جوامع  این  در  اسالمی  بنیادگرایی 
صعودی مبارزات جهانی پرانرژی زنان برای تغییر از دهه 1٩60 
به بعد درنتیجه تحوالت اجتماعی و اقتصادی و دگرگونی نسبی 
نقش های جنسیتی در جوامع معاصر. رشد روابط سرمایه داری بر 
اساس الگوهای ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول و سایر 
آگاهی های  حال  عین  در  و  مشكالت  جهانی،  مالی  موسسات 
عرصه  به  زن  ورود  آورد.  پدید  زنان  برای  را  نوینی  اجتماعی 
خانواده،  در  افراد  نقش  تغییر  و  اجتماعی  فعالیت های  و  اشتغال 
انتطارات  و  احكام  برابر  در  را  مقاومت هایی  و  نارضایتی ها 

فرهنگی و اجتماعی مردساالرانه در بر داشت.
دوم: فشارهای جهانی فمینیست های آزادیخواه و حامیان حقوق 
زنان برای از میان برداشتن تبعیض جنسیتی با استفاده از تریبون ها 
و نهادهای سازمان ملل متحد برای ارتقای حقوق زنان. در دهه 
سازمان  ویژه  تا 1٩85( جلسات   1٩75( زنان  برای  ملل  سازمان 
ملل )مكزیكو سیتی- 1٩75، کپنهاك- 1٩80، نایروبی- 1٩85، 
پكن- 1٩٩5( دولت ها موظف به اعزام هیئت های نمایندگی به 
این کنفرانس ها یا حداقل در حرف متعهد به حل موانع حقوقی 
زنان شدند . بدین ترتیب بحث و گفت وگو بر سر حقوق زنان 
سایر  و  خاورمیانه  رسمی  سیاست  به  جنسیتی  تبعیض های  و 
زنان  رسمی  یا  دولتی  سازمان های  تشكیل  شد.  تزریق  کشور ها 
دهه 1٩60  از  درخاورمیانه  آن جمله  از  مختلف  در کشورهای 
این راستا  از فمینیسم دولتی را می بایست در  بعد و حمایـت  به 
دید. فمینیسم به عنوان یک سیاست رسمی برای پیشبرد حقوق 
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به حكومت ها تحمیل  مناطقی  زنان در خانواده و محل کار در 
دمكراتیک،  جامعه   و  مدنی  آزادی های  نبود  دلیِل  به  که  شد 
با این حال این نوآوری نظری  مدنی کار آمدی وجود نداشت. 
به ناچار بر آگاهی جنسیتی و زندگی زنان و مردان تأثیر خود را 
باقی گذاشت و مشوق ظهور جنبش های فمینیستی برای کسب 
برابری شد. این نفوذ ایدئولوژیک، موج مفاهیم فمینیستی مانند 
جنبش  داد.  رواج  جهان  در  را  زنان  فرودستی  و  مردساالری 
فمینیستی را می توان محدود کرد٬ پیام آن را تحریف و نادرست 
جلوه داد و ایده های آن را مورد ریشخند و تمسخر و حمالت 
سیاسی قرار داد. فمینیسم را می توان به فردگرایی و خودمحوری 
محروم ترین  مسائل  به  بی اعتنایی  به  و  داد  سهل انگاری سوق  و 
اقشار زنان متهم ساخت. فمینیست ها می توانند  و ستمدیده ترین 
با دستیابی به مقام های باال و همكاری با دولت های مردساالر با 
آنان از سر صلح و آشتی در آیند، اما ایده ها و پیام های فمینیستی 
حقانیت  و  مردان  قدرت  مختلف  اشكال  از  آن ها  تحلیل  و 

خواسته های فمینیستی را نمی توان از میان برد.
پی  در  خاورمیانه  در  جدید  بنیادگرایی  جنبش های  افزایش   با 
انقالب 1357 ایران، زنان بیش از هر گروه اجتماعی دیگر، در 
کالم و در عمل، سیاست های اسالمی کردن حقوق و مناسبات 
اجتماعی را به چالش کشیده اند. این اتفاق در تمامی کشورهایی 
داده  روی  گرفته اند  دست  به  را  دولتی  قدرت  بنیادگرایان  که 
است. در پاکستان در حكومت ضیاءالحق، در سودان٬ در ایران 
و الجزیره جایی که زنان از دو طرف در چنگ تروریسم دولتی 
که  افغانستان  در  حتی  شده اند٬  گرفتار  اسالمی  نجات  جبهه  و 
را  نظامی  غیر  شهروندان  حیات  ادامه  روزمره  دغدغه  و  جنگ 
به یكی از نگرانی های کابوس وار جامعه بین المللی تبدیل کرده 
است، مسئله زنان یكی از دالیل عمده، اگر نگوییم عمده ترین 
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دلیل، برای نكوهش سیاست های مجاهدان افغانی و اخالف آنان 
یعنی طالبان بوده است. در چنین شرایطی زنان علی رغم تمایل 
بنیادگرایان، به نیروی سیاسی مهمی در خاورمیانه تبدیل شده اند 
و رژیم ها و حتی مخالفان آنان را در بهت و حیرت فرو برده اند. 
اسالم  با  آن ها  سازگاری  و  فمینیستی  خواسته های  و  فمینیسم 
دولت ها  کار  دستور  به  بی سابقه ای  شكل  به  منطقه  سراسر  در 
برنامه   بیشتر در  پیگیری  با  و جنبش های اسالمی تحمیل شده و 
فمینیست های  و  سوسیالیست ها  مذهبی،  غیر  ناسیونالیست های 

بین المللی گنجانده شده.است 
همانطور که در فصل ششم گفته شد تجربه  زنان ایرانی در دوران 
رژیم اسالمی در این میان سرنوشت ساز و تعیین کننده بوده است. 
بحث بر سر اسالم و حقوق زنان و »فمینیسم اسالمی« بالفاصله 
پس از انقالب با اسالمی شدن حقوق زنان در خانواده و محل 
با رواج تفاسیر محافظه کارانه قرآنی دوباره اوج گرفت.  کار و 
به موازات آن مقاومت زنان در برابر روند از دست رفتن حقوق 
خود و تغییر  قوانین به زیان زنان وتحمیل عقب نشینی های چندی 
شیوه های  و  سیاست ها  است.  بوده  بسیار چشمگیر  نیز  دولت  به 
اسالمگرایان و مقابله با عقاید فمینیستی و ساکت کردن فعاالنی 
محدودیت های  از  می کنند  مبارزه  جنسیتی  دمكراسی  برای  که 
است.  رفته  فرا تر  بسیار  اسالمی  قانونی  و  سیاسی  متعارف 
نشانه های سرکوب بسیار روشن است، اما از نگاه جمعی از مردم 
امكان اجرای  ایران نویدبخش  در خاورمیانه و آفریقای شمالی 
تنها  نه  است.  اسالم  صدر  اسالمی  اخالقی  هنجارهای  و  اصول 
بنیادگرای اسالمی  انقالبی توده ای، نخستین دولت  یک جنبش 
جهان را در ایران به قدرت رسانده است، بلكه بروز جنگ های 
افغانستان  در  سیاسی  و  نظامی  درگیری های  و  ویرانگر  داخلی 
ایران،  تا  اکنون عراق و سوریه ( سبب شده است  و سودان )و 
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در  ایران  آید.  نظر  به  اسالمی  موفق حكومت  الگوی   ٬ به غلط 
مدرنیته ،  از  دلزده  روشنفكران  برای  یكم  بیست  و  قرن  آستانه 
الگوی  برابر  در  »بومی«  و  »اصیل«  بدیلی  و  نوین  انقالبی  پروژه 
رشد سرمایه داری و پیامدهای نامطلوب اخالقی و اجتماعی آن 

ارائه می کند.
فمینیستی  مفاهیم  و  جنسیتی  مسائل  از  اسالمگرایان  استفاده  نیز 
منجر به سردرگمی بسیاری از روشنفكران غیر دینی )سكوالر( 
»فمینیسم  سر  بر  بحث  که  است  شده  فمینیست هایی  جمله  از 
پذیرای  مشتاقانه  بعضی  دارند.  دستور کار خود  در  را  اسالمی« 
دلیل،  همین  به  شدند.  آن  منكر  متعصبانه  دیگر  برخی  و  آن 
فمینیست های ایرانی بیشتر از سایر فمینیست های خاورمیانه با شور 
و هیجان و به شكل جدی تر به بحث در این زمینه پرداخته اند. این 
زمینه ساز  مباحثات  این  می رود.  فرا تر  ایران  مرزهای  از  بحث ها 
کشمكشی ایدئولوژیک شده است که باید بنیادگرایان را موجد 
نیاز ها، عالیق و واژه های  با  آن دانست زیرا عرصه ای است که 
از جوامع  یا خارج  متداول فمینیست های غیر دینی در داخل و 

اسالمی بیگانه بوده است.
فمینیسم مسلمان و فعالیت به نفع زنان 

مواضع پژوهشگران غیر دینی یا سكوالر درباره مفهوم فمینیسم 
به  چپ،  موضع  از  گروهی  است.  متفاوت  یكدیگر  با  اسالمی 
آن ها  هستند.  فمینیسم  و  اسالم  همزیستی  امكان  منكر  شدت 
و  اخالقی  عوامل  اقتصادی،  تأثیرات  و  اسالم  داخلی  تنوعات 
تأثیر  زنان  حقوق  بر  حاکم  سنتی  شیوه های  بر  که  را  فرهنگی 
با  خصومت  آنان  نظر  از  نمی گیرند.  جدی  چندان  می گذارد، 
و  است  الهی  قوانین  ذات  در  فمینیستی  خواسته های  و  فمینیسم 
کلیه  شدن  اسالمی  غیر  با  تنها  اسالمی  جوامع  در  زنان  آزادی 
اسالم  و  فمینیسم  بنابراین  می شود.  آغاز  آنان  زندگی  جنبه های 
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با هم سازگار نیستند.)آزاد، شفیق، خیام( در سوی دیگر کسانی 
هستند که معتقدند فمینیسم درچارچوبی اسالمی تنها استراتژی 
موثر و از لحاظ فرهنگی٬ مناسب برای جنبش زنان منطقه است. 
این گروه فمینیسم اسالمی را به عنوان فمینیسم واقعی متناسب با 
برابر تحوالت  مقاومتی در  اسالمی،  اجتماعی جوامع  سنت های 
فمینیست های غربی  ادعا های  از  برای رهایی  فرهنگی و تالشی 

می دانند. )میر حسینی ٬ ال گیندی، مجید(
یا  ناسازگویی  نوعی  می توان  نظری  از  را  اسالمی«   »فمینیسم 
بیش  واژه  این  حال  این  با  دانست.  نقیض  و  ضد  ماهیتاً  واژه ای 
فعالیت های  و  ایده ها  درباره  بحث  برای  شاخصی  به  پیش  از 
سرنوشت  بهبود  در  سعی  که  است  شده  تبدیل  مسلمان  زنان 
زنان  از  تعدادی  برای  دارند.  خود  اعتقادات  محدوده  در  زنان 
سیاسی  مصلحت  یک  اسالمی  چهارچوب  از  استفاده  سكوالر 
گروهی  کنند.  مطرح  را  خود  درخواست های  بتوانند  تا  است 
متون  در  نیز  خاورمیانه ای  مذهبی  غیر  فمینیست  پژوهشگران  از 
اسالمی دنبال راه حلی برای پایان دادن به ستم به زنان می گردند. 
این کار دالیل متعددی دارد. همانگونه که »هشام شرابی« اشاره 
می کند، برای این گروه توسل به اسالم نوعی مكانیسم دفاعی و 
برای سر راست ترین شان چیزی مثل احترام به شعائر مذهبی شده 
است، اما استفاده از این شاخص شاید به این دلیل باشد که نفوذ 
شكست  قابل  غیر  و  زیاد  حدی  به  اسالمی  بنیادگرایی  گفتمان 
روشنفكران  و  آکادمیک  افراد  از  بخشی  که  می رسد  به نظر 
ما  ظاهراً  پذیرفته اند.  ناپذیر  چاره  امری  عنوان  به  را  آن  منطقه 
بنیادگرایی  می کنیم که  زندگی  تاریخ خاورمیانه  از  مقطعی  در 
به  سكوالر  گفتمان  نیز  کشید.  چالش  به  نمی توان  را  اسالمی 
»سفید«، »غرب گرا«٬  یا  »مدرنیست«  »نخبه گرا«،  عنوان گفتمان 
»چپ گرا« و »ملی گرا« برای ترویج برابری جنسیتی چنان اعتبار 
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خود را از دست داده اند که تجدید نظر در اعتقادات، تئوری ها 
به طوری که  استراتژی های سیاسی را ضروری ساخته است.  و 
قبل از اینكه جرئت کنیم از ظلم و ستم وارده بر زنان در جوامع 
با زنان در  اول الزم است اسالم و رفتار  بگوییم  اسالمی سخن 
اسالم را تأیید کنیم. حتی پیش از آغاز گفت وگو در خصوص 
نخست  اعتبار  کسب  برای  اسالمی،  جوامع  در  زنان  وضعیت 
انتخاب کرد و آن  بر مدرنیته ترجیح داد و  می بایست اسالم را 
را به عنوان مولفه ای تحلیلی، ایدئولوژی سیاسی و هویتی به کار 

گرفت.
شاید برای این دسته از پژوهشگران سكوالر این انتخاب فردی 
واقعیت  این  باید  باشد.  الزم  دلیل  هر  به  اما  دشوار،  سیاسی  و 
نشانگر  می تواند  حال  عین  در  اما  برخورد  این  پذیرفت.  را 
می گوید:  ایگلتون«  »تری  که  همانطور  یا  فرصت طلبی حرفه ای 
»همرنگ شدن با محیط تاریخی و سیاسی  باشد« یا بیانگر خستگی 
یا احساس شكست. به هرحال تئوریزه کردن پیام های اسالمی از 
یا  گرفتن  نادیده  و  واقعیت ها  تحریف  و  پیچاندن حقایق  طریق 
پنهان کردن آنچه باید روشن و آشكار باشد  خدمتی به فمینیسم 
بین  از  انتخاب دیگران را  این کار حق  به زنان منطقه نیست.  یا 
سرکوب کنندگان  اقدام های  توجیه گر  می تواند  حتی  و  می برد 

این حق انتخاب باشد.
همه مواردی که ذکر شد به خاطر آن است که هویت زنان در 
جوامع اسالمی به هویت اسالمی آنان تقلیل داده می شود و اسالم 
سیاسی به عنوان تنها چارچوب درست برای ارائه گفتمان موثر و 
مشروع حقوق زن یا فمینیسم اسالمی به عنوان تنها پروژه سیاسی 
جنسیتی  نابرابری  و  بی عدالتی  علیه  می توان  آن  پرچم  زیر  که 
جنگید معرفی می شود. در این صورت دیگر سخن گفتن از تنوع 
برداشت های سیاسی، تكثرگرایی و استراتژی های گوناگونی که 
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زنان می توانند برای پیگیری خواسته های خود اتخاذ کنند بی معنا 
تنها  این نگرش اسالم  به استدالل هواخواهان  بنا  می شود. چون 
ترتیب هویت  بدین  دارد.  چیزی است که در خاورمیانه وجود 
مردی(  )و  زن  هر  قامت  بر  که  می شود  خرقه ای  نیز  »اسالمی« 

برازنده است.
مدافعان  که  است  منطقی  کاماًل  نعیم«  ال  »عبداللهی  گفته  این 
تكنیک های  و  مفاهیم  باید  اسالمی  جوامع  در  زنان  حقوق 
فرهنگ  شناخت  نیز  »سعداوی«  بیاموزند.  را  اسالمی  گفتمان 
ملی گرا، سوسیالیستی  به جنبش های  را  تاریخ  بازخوانی  و  خود 
و فمینیستی توصیه می کند تا آنان بتوانند زیر پای خود را سفت 
کنند و ریشه های خود را بشناسند. شناخت این هویت تاریخی 
در  جنبش  هر  برای  بلندمدت  و  کوتاه  چشم انداز  تعیین  برای 
و  اسالم  که  " انور مجید"  توصیه  اما  پیشرفتی الزم است،  حال 
دیدگاه اسالمی تنها قالب مشروع فرهنگی برای مطالبات حقوقی 
زنان است کاماًل نادرست است. به تصور »انور مجید« فمینیسم 
آن  چشم انداز  و  ماست  زمان  انقالبی  پارادایم  و  مدل  اسالمی، 
به قدری گسترده و »چنان انقالبی« است که شاید بهترین پالتفرم 
به سمت  برابر سرمایه داری جهانی و حرکت  برای مقاومت در 

ایجاد دنیایی توانمند، تساوی گرا و چندقطبی باشد.
در همین راستا، این توصیه به زنان نیز نامعقول است که »به جای 
در  مذهبی،  غیر  و  مذهبی  گفتمان های  اختالف های  بر  تأکید 
پی حذف آن باشند تا بدین وسیله صفات منفی، ضد مذهب و 
همدستی سكوالریسم با استعمار را از خاطر مسلمانان پاك کنند 
و چهره کنونی سكوالریسم را بهتر جلوه دهند«) صفحات 52 و 
54(. با آنكه النعیم برخالف مجید تاکید می ورزد که ضرورت 
شرکت مدافعان حقوق بشر در گفتمان اسالمی به معنای پذیرش 
اما خواننده  نیست،  مرجع  تنها چارچوب  عنوان  به  گفتمان  این 
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هنوز این استنباط را می کند که راه حل نهایی، راه حل اسالمی 
است. برای مجید، راه حل اسالمی بهترین راه حل است خصوصاً 
حل  راه  النعیم  برای  شود.  تزئین  هم  دمكراتیک  واژه  با  وقتی 
اسالمی ممكن است بهترین نباشد، اما در شرایط حاضر تنها راه 

حلی است که قابلیت پذیرفته شدن دارد.
این حالت تدافعی و شكست پذیری در بحث "ژانت آفاری" نیز 
وجود دارد. او مانند دیگران استراتژی اسالمی را توصیه نمی کند، 
اسالم گرایان  اتهام های  از  پرهیز  »برای  که  می  کند  استدالل  اما 
امپریالیستی  دولت های  ابزار  فمینیسم  این که  بر  مبنی  دیگران  و 
شود  آغاز  تطبیقی  بررسی  این  از  باید  فمینیسم  آموزش  است، 
که تمامی مذاهب بزرگ )و نه فقط اسالم( مبتنی بر انقیاد زنان 
کمربندهای  درباره  »بحث  از  پس  تنها  ترتیب  این  به  بوده اند«. 
عفتی که جنگجویان صلیبی به همسرانشان تحمیل می کردند... 
توهین آمیزی  روابط  و  جنسی  خشونت  شغلی،  تبعیض های  یا 
با آن روبه رو هستند« می توان  اکنون  زنان غربی  از  بسیاری  که 
اسالمی  قوانین  حكومت  تحت  زنان  زندگی  درباره  بحث  به 
جوامع  در  زنان  حقوق  بحث  در  بی تردید   )110 پرداخت.)ص 
اسالمی بررسی تطبیقی کار درستی است، اما سئوال این است: 
انجام  تا خاتمه  را  از اسالم  انتقاد  باید  چرا مدافعان حقوق زنان 
تشریفات تقبیح غرب به تعویق بیندازند؟ مثاًل چرا در این بررسی 
تطبیقی نباید از این واقعیت سخن گفت که زنان در غرب برابری 
پاره  تقدس دولت  پوسته  به دست آوردند که  زمانی  را  قانونی 
زنان  انسانی  حقوق  انكار  برای  مقدس  قوانین  به  توسل  و  شد 
خاتمه پیدا کرد؟ چرا نمی توان درباره امور دست یافتنی و حتی 
مبارزات  ثمره  زنان غربی سخن گفت که  دستاوردهای کنونی 
بوده   اجتماعی  زندگی  در  تبعیض آمیز  موانع  حذف  برای  آنان 

است؟
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درست  اینكه  نخست  است:  ضروری  نكته  دو  ذکر  اینجا  در 
بوده  كردن«  جلوه  مردم خوب  »در چشم  پوپولیستی  دغدغه  همین 
که به خاموش شدن صدای روشنفكران رادیكال انجامید. از این 
توده ها  بنیادگرایان  آنكه  نتیجه ای حاصل شد  جز  موضوع چه 
گفتن  برای  چیز  هیچ  سكوالر  روشنفكران  که  کنند  متقاعد  را 
با  و  است  مشكالت  راه  حل  تنها  مذهب  به  بازگشت  و  ندارند 
تمسک به هویت اسالمی و توبه و عبادت پاداش بیشتری در انتظار 
آنان خواهد بود. روشنفكران هم خاموش می نشینند مبادا موجب 
رویگردانی توده ها شوند. در این میان آن چه به قربانگاه می رود 
دستاوردهایی است که طی ده ها سال مبارزه برای دمكراسی و 

آزادی ملت به دست آمده است.
 آیا وظیفه روشنفكر این است که نظرگاه های خود را پوشیده 
حتی  و  باشد  شرمسار  خود  بودن  عرفی  از  نگاهدارد،  مبهم  و 
تظاهر به مذهب کند، زیرا مذهب در چشم توده ها تنها محمل 
حقیقی و بومی برای آزادی ملی نمایانده شده است؟ آیا نگرانی 
پوپولیستی با مردم بودن٬ مثل مردم بودن و همرنگ توده مردم 
کلمه  )وحدت  داشتن  امپریالیستی  ضد  واحد  صدای  و  شدن 
رهبران  و  دولتمردان  به  بزرگی  شعار جادویی خمینی( خدمت 
دیكتاتور منطقه نكرده است تا با مقاصد خاص خود به جای همه 
مردم سخن بگویند، عمل  کنند، تصمیم بگیرند و وانمود کنند 

که نماینده منافع مردم هستند؟
نكته دوم این است که بهترین راه حمایت از مبارزات زنان در 
اهمیت  کم  یا  آنها  بین  اختالف های  گرفتن  نادیده  خاورمیانه 
اسالمی  و  سكوالر  دیدگاه های  بین  اساسی  تمایز  دادن  جلوه 
کردن  بزرگ  و  مذهب  صدای  برای  شدن  قایل  امتیاز  نیست. 
متنوع  گونه های  از  یكی  تنها  برجسته کردن  اسالمی«  »فمینیسم 
هویت در خاورمیانه و مخدوش کردن و در محاق بردن اشكال 
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مذهبی  کردارهای  قلمرو  از  خارج  که  است  مبارزاتی  دیگر 
جریان دارد. این کار در نهایت به خاموش کردن صداهای غیر 
مذهبی  می انجامد که هنوز هم در برابر سیاست های سرکوبگرانه 

اسالم گرایان با فرکانس ضعیف به گوش می رسند.
در همین رابطه، اصرار برخی از فمینیست های آکادمیک دارای 
نیز  به عنوان “زن مسلمان”  به معرفی خود  تبار شرقی در غرب 
مسئله آفرین است. اینان هیچ نقطه مشترکی با سبک زندگی آن 
دسته از زنان مسلمان ندارند که از آنها دفاع می کنند . آنها تمام 
دوران بزرگسالی خود را در خارج از زادگاه خود گذرانده اند، 
پیروان  تنها  نه  تلویح  به  این مولفه  از  با استفاده سهل انگارانه  اما 
حكومت اسالمی که تمام زنانی را که در جوامع اسالمی زندگی 
همانطور  اما  هویت  این  می کنند.  معرفی  فعال  مؤمنانی  می کنند 
دارد.  دیگری  ت  مشخصا  دارد  اشاره  مرنیسی«  »فاطمه  که 
“مسلمان” از نظر “مرنیسی” فردی است که تحت کنترل دولت 
دین ساالر زندگی می کند: »اینكه بینش این فرد چیست ثانوی 
است. مارکسیست بودن یا مائوئیست بودن و یا بی اعتقاد بودن به 
دین کسی را از پیروی از قوانین حاکم معاف نمی کند؛ قوانینی 
که دارای ریشه ای دینی و الهی هستند و سرپیچی از آنها جرم 
بوده و برای خاطیان مجازات در نظر گرفته شده است. مسلمان 
پاسپورت  یک  ملی،  هویت  یک  است.  مدنی  موضوعی  بودن 
و مجموعه قوانین و حقوق عمومی است.«1٩4 او به روشنفكران 
انتخاب  یک  و  اعتقاد  یک  عنوان  به  اسالم  که  می دهد  هشدار 
با اسالم به عنوان قانون و مذهب رسمی اشتباه نكنند.  فردی را 
واژه  این  از  کاربردی  با  اغلب  ما  اما  است،  درستی  توصیه  این 
از  البته  می کند.  مغشوش  را  تمایز  این  که  می شویم  روبه رو 
مستلزم  که  مدرن  زندگی  آمیختن سبک  فردی،  گرینش  منظر 
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آزادی فردی و شخصی با احساس تعلق به یک جماعت خاص 
فمینیست  به یک پژوهشگر  نمی توان  ندارد.  است هیچ اشكالی 
دارد  نیاز  دلیلی  به چه  و  اعتراض کرد که چرا  پیشینه شرقی  با 
"شهال  نمونه  برای  کند.  معرفی  مسلمان  زن  عنوان  به  را  خود 
از  تنگنای مضاعفی که هنگام سخن گفتن  به  با اشاره  حائری" 
نوشته های   ( است  بوده  روبه رو  آن  با  آمریكا  در  مسلمان  زنان 
با  تقابل  در  و  است(  پاکستانی  و  ایرانی  مسلمان  زنان  درباره  او 
پوشیده،  )موجودی  مسلمان  زن  از  غربیان  ذهنی  مسلط  تصویر 
اعالم  مطیع(  و  بی تحرك  قربانی، الل،  منفعل،  همواره  منزوی، 
می کند: »من زنی مسلمانم و خود و دوستان مسلمان خود را در 
قالب تصویر شگفت آور و شگفت آوری )اگزوتیكی( که شما 
با  را  مسلمان  زنان  او  نمی بینم.«1٩5 سپس  دارید  مسلمان  زنان  از 
تعریف خود توصیف می کند؛ زنانی که او درباره آنان می نویسد 
رسمی”  “اسالم  برای  جدی  تهدیدی  که  هستند  سربلندی  زنان 
و بنیادگرایان هستند. یعنی زنان بی حجاب، خودمختار، مستقل، 

موفق در مسائل اقتصادی، تحصیل کرده و صریح.
اما این هویت "مسلمان" بنا بر تعریف "حائری" شامل گروه های 
متنوع و متفاوت زنانی در غرب می شود که خود را یا دیگران 
حائری  هدف  می شناسند.  مسلمان"  "زنان  عنوان  تحت  را  آنان 
مسلمان  زنان  توانمندی  و  عاملیت  بر  تكیه  گزینش  این  از 
بلكه  به واسطه داشتن حجاب و جداسازی )جنسیتی(  نه  است، 
مستقلی همچون  و  مسلمان  زنان  در غرب  بی تردید  آن.  به رغم 
نیز هرچند  نیستند و چنین زنانی در جوامع اسالمی  حائری کم 
سخن  اندك  اقلیتی  از  حائری  اما  دارند،  حضور  بی تأمینی  با 
جمعیت  اکثریت  به  را  خصوصیات  این  می توان  آیا  می گوید. 
زنانی که در ایران یا پاکستان تحت قوانین مذهبی حكومت های 
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اسالمی زندگی می کنند تعمیم داد؟ موقعیت این زنان متفاوت 
سنت ها  از  متعرض  متناقض،  نقش های  در  گرفتار  زنانی  است؛ 
قریب  اکثریت  قانونی که  مافوق  و  قانونی  ظالمانه  و روش های 
با  )زنانی  "بی حجاب، خودمختار و تحصیلكرده"  آنان  اتفاق  به 
اکثریت تحت کنترل همه جانبه و  این  نیستند.  تعریف حائری( 
همیشگی دولت اسالمی ازحق گزینش حائری برخوردار نیستند. 
پژوهشگرانی چون حائری باید روشن کنند که بهره گیری »زنان 
در  دموکراتیک  نهادهای  و  مدرن  قوانین  امتیازات  از  مسلمان« 
یا  داشتن  انتخاب  حق  ٬مانند  خود  سكونت  محل  کشورهای 
نداشتن هویت اسالمی، واقعیت تلخ سیاسی کشور آنان را تغییر 
)که  را  انتخاب  عنصر  اساسی  اهمیت  نمی توان  یعنی  نمی دهد. 
آنان دارند( و وجود نهادهای دموکراتیک و قانونی که پشتیبان 
انتخاب آن ها در غرب هستند را نادیده گرفت و فراموش کرد 
زنانی که در جوامع اسالمی تحت قوانین اسالمی زندگی می کنند 
به طرز تأسفباری از "حق انتخاب" و دیگر حقوق دموکراتیک 
بی بهره اند. در واقع، این کاریادآور ضرب المثلی ایرانی است که 
توهمات  به  اشاره  که  است"  دور خوش  از  شنیدن  دهل  "آواز 

درباره چیزهای دوردست و خیال آفرین دارد. 

به سکوت كشاندن صداهای غیر دینی (سکوالر( 
معنای  در  را  »اسالمی«  و  »فمینیست«  ویژ گی های  دیگر  یک بار 
شاخص  دو  چون  واژه  دو  این  می کنیم.  مرور  آن  گسترده تر 
متمایز در گفتمان و چشم اندازهای فردی و جنبش های اجتماعی 
بار معنایی خاصی دارند. همانطور که در جای دیگر هم اشاره 
کردم "فمینیست" بودن با امتناع از پیروی از احكام مردساالرانه 
فرد آغاز می شود. جان کالم  مذهبی و غیر مذهبی در زندگی 
به  نباید  مرد  و  زن  بیولوژیک  تفاوت  که  است  این  فمینیسم 
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ارزشگذاری های ناعادالنه تجربه های آنان در زندگی و در نتیجه 
به تفاوت حقوق آنها در قوانین و امتیازات اجتماعی بیانجامد. به 
همین دلیل واژه "فمینیسم" یكسره با اصول اولیه اسالم ناسازگار 
است. همانطور که در فصل اول اشاره شده قرآن امور زنان را 
»یكی  خداوند  که  چرا  است.  سپرده  )قوامون(  مردان  دست  به 
این وظیفه را می دهد  به مردان  برتری می دهد« و  به دیگری  را 
تنبیه  را  آنها  میان هست  زنان شان در  تمرد  بیم  که هر زمان که 
کنند. در حقیقت زنان "کشتزار" مردان هستند و مرد می تواند هر 
زمان و هرگونه که بخواهد برای کشت وارد "کشتزار" شود.1٩6 
قرآن  از  متفاوتی  بسیار  تفسیرهای  که  داشت  نظر  در  باید  البته 
به  هم  قباًل  که  همانطور  واقع  در  دارد.  اسالمی وجود  قوانین  و 
ایدئولوژی دیگری دارای  یا  آن اشاره شد اسالم مانند هر دین 
ویژگی های مشروط و همچنین به طور چشمگیری دارای ظرفیت 
انطباق با فرهنگ های بومی و شرایط سیاسی و اقتصادی متفاوت 
از  تفسیری  نوع  هر  به  می توان  که  است  معنی  بدین  این  است. 
و  احكام  نمی تواند  ترفندی  و  تردستی  هیچ  اما  زد،  دست  آن 
آموزه های قرآنی را با حقوق و الزامات اندیشه  برابری جنسیتی 
زنان آشتی دهد. اگر معنای احكام قرآنی و شرعی بدون توجه 
جوامع  و  افراد  آن گاه  قرارگیرد،  توجه  مورد  آن  تفسیرهای  به 
زندگی  و  خانواده  در  زنان  برابر  حقوق  از  نمی توانند  اسالمی 
زمینه  این  در  رودنسون«  »ماکسیم  کنند.  جانبداری  اجتماعی 
چنین می گوید: »مسلمانان می توانند از مفاهیم اجتماعی، سیاسی 
برداشت  اما  باشند،  داشته  متفاوتی  تفسیرهای  قرآن  اقتصادی  و 
آنان از ویژگی  های اخالقی قرآن تغییرناپذیر است.«1٩7 این نكته 
می شود  شنیده  آنها  طرفداران  و  اسالم گرایان  از  مكرر  طور  به 

1٩64   Arberry آیه 223 ترجمه IV  1٩6  سوره
 Rodenson cited in Ayubi, 1995:89  197
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این  می داند.  برابر  خداوند  برابر  در  را  مردان  و  زنان  قرآن  که 
آنان  و وظایف  نیست که حقوق  معنی  بدین  اما  درست است٬ 
در روی زمین نیز یكسان است. از آن گذشته نباید فراموش کرد 
که احكام قرآنی و احادیث به طور مستقیم در مقررات جزایی 
گنجانده شده اند و مناسبات جنسیتی هم تقریباً در تمامی جوامع 
قوانین  تأثیر  می شود.  تنظیم  مقررات  و  قوانین  همین  با  اسالمی 
بنیادگرایان  درباره   بحث  در  را  ایرانی  زنان  زندگی  در  اسالمی 

نشان داده ام.
از این بحث ها چه نتیجه ای می توان گرفت؟ آیا اسالم و فمینیسم 
باهم سازگار نیستند؟ پاسخ به این سئوال بسیار پیچیده است. قطعاً 
زنان بسیاری هستند که خواهان حقوق برابرند و در عین حال به 
پاسخی  و  فرهنگی  ایمان شخصی٬ هویتی  به عنوان یک  اسالم 
معنوی  فقر  در  به شدت  که  دنیایی  در  نیازهای روحی خود  به 
فمینیست  می توان  را  کسانی  چنین  دارند.  اعتقاد  است  فرورفته 
مسلمان نامید چرا که سودای اهداف برابری خواهانه فمینیسم را 
ناآگاهانه  یا  آنان آگاهانه  این صورت  در  پرورانند.  در سر می 
چارچوب قانون اسالم رسمی در مورد حقوق و وضعیت زنان را 
ترك کرده اند، اما اگر کسی خود را فمینیست بنامد یا دیگران 
احكام  که  کند  ادعا  حال  عین  در  و  بدهند  او  به  صفتی  چنین 
فمینیستی  اهداف  به  دستیابی  برای  مناسبی  چارچوب  شریعت 
از  فمینیسم وهم شریعت را  این صورت مجبوریم هم  است در 
نو تعریف کنیم. زیرا شریعت حقوق انسان ها را براساس جنسیت 
و دین متمایز می کند. شریعت درباره زنان و اقلیت های مذهبی 
هم چنان  شریعت  اصول  باشد  قرار  اگر  می شود.  قائل  تبعیض 
بهتر نخواهد  اینكه هست  از  باشد، وضع زنان  پایدار  ماندگار و 
شد و زنان به برابری در قانون و در برابر قانون دست نخواهند 

یافت، زیرا شریعت با اصول برابری بشری سر سازگاری ندارد.
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این خود مشكل تازه ای را به وجود می آورد. همانطور که "تری 
اگلنتن" مطرح می کند "هر واژه ای که چنان عامیت داشته باشد 
که همه چیز را در بر بگیرد در نهایت هیچ معنی خاصی نمی تواند 
داشته باشد چراکه خاصیت نشانه ها در تفاوت های آنهاست«.1٩8 
باید آن  باشند  داشته  معنایی  "اسالمی"  و  " فمینیست"  واژه  اگر 
این  در  برابری  مفهوم  همان  پیدا کرد که  تفاوت های شان  در  را 
باید  دو است. برابری در شریعت تنها شامل آنهایی می شود که 
به آنها به طور برابر رفتار کرد. همانطور که »الیزابت مایر« اشاره 
معتقدند که  از مسلمانان  بعضی  دلیل است که  به همین  می کند 
اسالم اصل برابری را در خود دارد و عین حال آنها به نابرابری 
اگر  بنابراین  دارند.1٩٩  باور  نیز  مسلمانان  با  مسلمانان  غیر  و  زنان 
کسی باورهای بنیادین دین و قرآن را به عنوان کالم اهلل پذیرفته 
قرآنی  احكام  و  قوانین  پس  ـ  پذیرفته  معتقد  مسلمان  که  باشدـ 
در مسائل مهمی مانند برابری ٬ خارج از مداخله  بشر است. در 
باید به وجود سلسله  مراتب جنسی در  به ناگزیر  چنین مواردی 
خانواده و در اجتماع گردن نهاد و آنها را عادالنه دانست. زیرا 
این موضوع در قرآن قید شده است و تحت قوانین اسالمی نیز به 
اجرا درمی آید. این شخص ممكن است خود را فمینیست بنامد، 
اما نمی تواند به مفهوم برابری هم در اسالم و هم در فمینیسم باور 

داشته باشد. زیرا این دو مفهوِم برابری، با یكدیگر ناسازگارند.
 پس می توان گفت اسالم و فمینیسم تنها زمانی باهم سازگاری 
صرفاً  دلبستگی  یک  به  مسلمانی  یا  اسالمی  هویت  که  دارند 
معنوی و فرهنگی تقلیل پیدا کند. زیرا هر تغییر واقعی در رفتار با 
زنان در جوامع اسالمی باید با به رسمیت شناختن زنان به عنوان 
قوانین  در  مرد  و  زن  قانونی  برابری  و  مختار  کاماًل  شهروندانی 
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»شانتال  گفته  این  با  اگر  باشد.  همراه  جزایی  و  مدنی  خانواده، 
از  است  عبارت  فمینیسم  مشی  خط   که  باشیم  موافق  موف« 
پیگیری اهداف و خواست های فمینیستی که مستلزم دگرگونی  
در تمامی گفتمان ها، کردارها و آن گونه مناسبات اجتماعی  است 
که هنگام بحث از مقوله زنان به تلویح با مفهوم انقیاد همراه است 
فمینیسم  برای  آلترناتیوی  عنوان  به  اسالمی  فمینیسم  200آن وقت 

انقیاد  ساختارهای  دگرگونی  مسیر  در  را  ما  نمی تواند  غربی 
این معنا است که تحول در جوامع  به  رهنمون شود. این سخن 
اسالمی ابعادی چندگانه دارد، اما به ناچار باید با حكومت قانون، 
مسئولیت پذیری دولت و جدایی دین از دولت آغاز شود. پس 
بنیادگرایی اسالمی و چهارچوب های اخالقی، سیاسی و قانونی 
آن تحقق اهداف فمینیستی را در عمل غیر ممكن می سازد. در 
از  به مو اطاعت کردن  ایمان، مو  بنیادگرا الزمه  یک حكومت 
نظارت  آن  بر  دولت  که  است  شده  نوشته  پیش  از  نسخه های 
می کند. این عامل بسیار مهمی است که متاسفانه در گفت وگوها 

درباره فمینیست های اسالمی نادیده گرفته می شود.
 با توجه به آنچه گفته شد تعجب ندارد که محققانی که مشتاقانه 
تعیین کننده  و  مهم  تمایز  می گویند  سخن  اسالمی  فمینیسم  از 
به  قانون و یک نظام سیاسی و اسالم  به عنوان یک  میان اسالم 
عنوان  به  نمی گیرند.  نظر  در  را  اخالقی  راهنمای  یک  عنوان 
و  شده  شناخته  پژوهشگر  نجم آبادی«  »افسانه  از  می توان  مثال 
هوادار فمینیسم اسالمی یاد کرد. »نجم آبادی« نخست هوشیارانه 
ایرانی  روحانیون  که  می کند  اعتراف  ایدئولوژیكی  انحصار  به 
اعمال می کنند و سپس چنین نتیجه  می گیرد که افكار فمینیسم 
بیانگر  است  میان  در  زنان  مسئله  از  که سخن  هنگامی  اسالم  و 
اعتقاد دارد  اما  او  متناقض و مستقل هستند.  متمایز،  دو دیدگاه 
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به  اشاره  «با  »نجم آبادی  منقرض شده است.  این قطب بندی  که 
این حضور گسترده،  است که  ایرانی، مدعی  زنان  نوین  انرژی 
نمی توان  که  است  »هیجان انگیز«  و  »پرشور«  چنان  او  به قول 
زن ستیزانه  سیاست های  با  مقابله  در  زنان  خشم  عنوان  به  آن  به 
را  آن  باید  برعكس  درست  بلكه  نگریست.  اسالمی  جمهوری 
صدای  این  زیرا  دانست.  اسالم گرایان  قدرت گیری  مثبت  ثمره  
از  پیش  که  می رسد  گوش  به  زنانی  از  نشاط بخش  و  پرشور 
انقالب به حاشیه سیاست و فرهنگ ایرانی رانده شده بودند. یعنی 
این صدای زنان مسلمانی است که اکنون راه خود را از طریق 

فمینیسم اصیل اسالمی یافته اند.201
به قول او به واسطه تحول اعتقادی رژیم در مورد زنان و زنانگی٬ 
زنان مذهبی که قباًل از متن زندگی اجتماعی به حاشیه رانده شده 
بودند »در توافق و همسازی با ایده های بنیادگرایانه بر آن شدند 
که زندگی اجتماعی را به گونه ای زن شمول تر کنند«. »نجم آبادی« 
در تأیید استدالل خود به مجله زنان اشاره می کند که تریبونی بود 
که وسیله گفت وگو در مورد مفاهیم اسالمی بین فمینیست های 
مسلمان و غیر مسلمان، سكوالر یا مذهبی شده بود. وی همچنین 
با بازخوانی و بازنویسی مفصل مقاالت مندرج در مجله زنان به 
این نتیجه می رسد که تبعیض های جنسی ریشه در اسالم ندارد، 
نظر(  تجدید  قابل  )و  غلط  تصورات  نتیجه  تبعیض ها  این  بلكه 
تاریخی از اسالم است. بنابراین خوانندگان خود را ترغیب می کند 
زنان  حقوق  و  آزادی  استقالل،  مانند  مفاهیمی  بازسازی  به  که 
بپردازند  و به ما اطمینان می دهد که این  چارچوب اسالمی  در 
مفاهیم می توانند محور نوشته های فمینیستی درباره زنان و زنانگی 
و زمینه مساعدی برای گفت وگو، همكاری و همبستگی خواهرانه 
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باشند.202 بر این اساس و در چنین شرایطی )یعنی گردن  نهادن 
فمینیست های غیر مذهبی به خواست های متون مذهبی ( ضدیت 

 »اسالم« و »فمینیسم« به صلح و آشتی ختم خواهد شد. 
در  دستكاری  با  آنهم  و  در حرف  فقط  آشتی  این  باید گفت   
زبان  به  فمینیسم  بازسازی  اصوالً  است.  امكان پذیر  واژه ها 
روحانیون فقط در سطح حرف و سخن باقی می ماند و بنیادهای 
آن  بر  بنیادگرایی  پروژه  که  نهادی  زیربنای  یا  قدرت  سیاسی 
برای بحران های  بازسازی مصون می ماند و  این  از  استوار است 
تا  است  واداشته  را  رژیم  که  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
پیدا  اساسی  چاره ای  کند،  بازاندیشی  خود  اولویت های  درباره 
یا  فرضیه  این  بر  مبتنی  تلویح  به  »نجم آبادی«  تحلیل  نمی کند. 
عقالنیت روشنفكرانه است که اگر فمینیست های اسالمی بتوانند 
به  پیدا کنند رژیم اسالم گرا وادار  ابزار مذهبی مجاب کننده ای 
عقب نشینی از مواضع جنسیتی خود خواهد شد. نیز این استدالل 
»نجم آبادی «کاماًل درست است که حمله به باورهای زن ستیز به 
چیزی بیش از تغییرات قانونی نیازمند است و اینكه »دگرگونی 
فرهنگ،  در  اساسی  انقالبی  مستلزم  اجتماعی  تفكر  شیوه های 
و  بازاندیشی  به  آن  از  بخشی  که  است...  تصورات  و  اندیشه 

بازخوانی متون موجود فمینیستی« نیاز دارد.)ص 202(
 واضح است بحث فقط بر سر متون نیست. آنچه ضروری است 
که  همانطور  است«.  موجود  آنچه  هر  از  است  بی باکانه  »انتقاد 
مارکس در سال 1844 مطرح می کند٬ انتقاد بی باکانه به دو معنی 
و  باك  بی  و  خود  نتیجه گیری های  از  نترس  و  "بی باك  است: 
انتقادی که  یعنی  قدرت های موجود".  با  از درگیر شدن  نترس 
هر  در  موجود...    ] رمزآلود  ]یا  باطنی«  آگاهی  »اصالح  به  باید 
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شكلی که باشد٬ »خواه مذهبی خواه سیاسی« بیانجامد.203 
باید گفت توصیه »نجم آبادی« به ظاهر فراتر از جانبداری از یک 
بینش فمینیستی جدید است و در حقیقت به نظر او این بازخوانی و 
بازنگری پیشنهادی او از مفاهیم فمینیستی باید از فیلتر مخصوص 
او  روایت  به  »زنان«  مجله  بنابراین  بگذرد.  اسالمی  فمینیسم 
تا  می شود  سبب  که  می شود  دمكراتیكی  و  روشنفكری  فضای 
– محدودیت های مردساالرانه خود  دموکراسی و مردمساالری 
تبدیل  و زن شمول  فمینیستی  فضای  به یک  و  بگذارد  کنار  را 
شود. این فرمول به ظاهر مستلزم گذار از دو مرحله است: اصالح 
همگون  طریق  از  که  جنسیت  باب  در  بنیادگرایی  کردارهای 
کردن مجدد افكار فمینیسم و دین یعنی »یک انقالب رادیكال 
فرهنگی، فكری و پنداری« صورت خواهد گرفت. پس از آن 
پیشفرض های کالمی و فضای  متوجه  ناچار  به  »انتقاد  است که 
تئوریک فمینیسم اسالمی می شود«. به این ترتیب »نجم آبادی« به 
زعم خود نكته کلیدی بحث را مشخص می کند که عبارت از 
»یک فضای دمكراتیک جدید« با چارچوبی اسالمی است. این 
دیگر به زنان سكوالر مربوط است که از این فضای دمكراتیک 

جدید استفاده کنند یا نه.)ص 205(
باید تاکید کرد که مطالعه یا بازخوانی متون اسالمی با چشم انداز 
بتی   نباید  هم  ازسكوالریسم  و  نیست  بی ارزشی  کار  فمینیستی 
fetish ساخت. اختالف نظر فمینیست ها درباره نقش مذهب نیز- 

چه اسالم اصالح پذیر باشد یا نباشد- نباید به منازعات غیر قابل 
گفت وگو منجر شود که همكاری و ائتالف برای رشد و بهبود 
می کشاند.  بست  بن  به  را  خاورمیانه  در  زنان  حقوقی  وضعیت 
بازخوانی  که  است  این  می رود  انتظار  منطقی  طور  به  آنچه  اما 
متون شریعت اسالمی و دیگر متون دینی از منظری غیر مذهبی 

 Marx and Engles, 1978, pp. 12-15.  203

229



باید برای افشای کاستی هایی باشد که شریعت اسالمی به عنوان 
مشكلی  مبتالست.  آن  به  مناسبات جنسیتی،  تغییر  برای  محملی 
که بیشتر این توصیه کنندگان )به استثنای تنی چند ازجمله فاطمه 
مرنیسی( با آن روبه رو هستند از این قرار است که بحث خود را با 
این فرض مأیوسانه آغاز می کنند که همه طرح ها و گفتمان های 
مسائل  پیرامون  گفتمان  نتیجه  در  خورده اند.  شكست  سكوالر 
این  تمام  تلویحی  معنای  باشد.  اسالمی  گفتمانی  باید  جنسیتی 
اسالمی  بنیادگرای  رژیم های  و  جنبش ها  پذیرش  استدالل ها 
که  است  خاورمیانه  جوامع  برای  متصور  آینده  تنها  عنوان  به 
بدین ترتیب،  است.  بنیادگرایان  چكمه  زیر  در  نیز  هم اکنون 
»فمینیسم اسالمی« با شور و اشتیاقی در هم آمیخته که خود زاده 

عمیق ترین تردید ها نسبت به هرگونه امید به تغییر است.
بدتر از همه اینكه در تحلیل های فمینیسم اسالمی از سیاست های 
است  ممكن  که  پارامترهایی  به  بنیادگرا  قوانین  تحت  جنسیتی 
یا  سودبخش  اسالمی  جوامع  در  فمینیستی  فعالیت های  برای 
تاثیرات  به  توجهی  هیچ  نیز  است.  نشده  اشاره ای  باشد  مخرب 
مشروعیت  در  اسالمی  فمینیست های  فعالیت های  متناقض 
بخشیدن و موجه ساختن دیكتاتوری های مذهبی- سیاسی نشده 
است. محدودیت های سیاسی که تعیین می کند درباره چه چیزی 
و  نمی شود  گرفته  نظر  در  کرد  گفت وگو  نمی توان  یا  می توان 
سیاست های  با  همكاری  اهمیت  یا  سیاسی  سرکوب  نقش  به 

حكومتی نیز اشاره ای نشده است. 
نهایت آنكه همانطور که در فصل ششم اشاره شد، پژوهشگرانی 
مسلمان  خواهران  تآویلی«  و  زبان شناسانه  »تجربه های  از  که 
مبنی  بین المللی  و  ملی  نشانه های  تمامی  آمده اند  وجد  به  خود 
خاور  جوامع  دیگر  و  ایران  در  سیاسی  و  فرهنگی  سرکوب  بر 
میانه اسالمی را که به برخی از آنان در فصل پیش اشاره کردیم، 
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یكسره نادیده می انگارند. نتیجه توصیه هواداران فمینیسم اسالمی 
که در چنبره پوپولیسم گرفتارند نه »انقالب اساسی در اندیشه، 
بینش دمكراتیک و  به  بلكه پشت کردن  فرهنگ و تصورات«، 
دشوار ی  به  دستاوردهای  کردن  قربانی  و  فمینیسم  غیرمذهبی 
بدین ترتیب  است.  اسالمی  بینش  برابر  در  آن  آمده  دست  به 
و  گفتمان  حفظ  با  اسالمی٬  فمینیسم  از  حمایت  جای  به  آنها 
خواست های مشخص خود و افشای محدودیت های این دیدگاه 
را  خود  اندیشه های  که  می کوشند  آن٬  خواست های  ارتقای  و 
نرم و مالیم کنند تا در قالب »فمینیسم اسالمی« بگنجند. به همین 
دلیل است که می توان گفت ما شاهد چند زبانی شدن فمینیسم 
زبان سكوالر در  مستهیل شدن  و  بلكه شاهد دگرگونی  نیستیم 
زبان مذهبی هستیم که از کردارهای تبعیض آمیز جلوه  مطلوبی 
ارائه می دهد و به نام توانمند شدن زنان نمایانده می شود. هیجان 
بذر  نامحتاطانه  مسلمان،  نخبه  زنان  عاملیت  درباره  حد  از  بیش 
دیكتاتورهای  از  ناخواسته  یا  خواسته  که  را  زنانی  دیدگاه های 
بیرحم در منطقه حمایت می کنند می پراکند . این کار پیامدهای 
جدی دارد از جمله آنكه سبب بی اعتباری و به مخاطره افكندن 
بسیار  شرایط  تحت  که  می شود  دینی  غیر  و  مسلمان  غیر  زنان 
دشوار و پرمخاطره می کوشند صدای زنان و و جایگاه زنان در 

جوامع اسالمی را حفظ کنند. 
نكته ای که جای تأکید دارد اینست که توجه به مشكالت سیاسی 
به جای  ابهامات فمینیسم اسالمی ضرورتی جدی است. یعنی  و 
درگیر شدن در مجادالت بر سر اینكه آیا »اسالم« و »فمینیسم« با 
یكدیگر سازگارند یا نیستند یا این که آیا برای »فمینیسم اسالمی« 
آینده ای واقع بینانه  متصور است یا خیر الزم است بررسی کنیم 
این نوع فمینیسم چه محدودیت هایی دارد؟ آیا چنین فمینیسمی 
در مبارزه برای دمكراسی و کثرت  گرایی سیاسی و فرهنگی در 



و  نامتعارف  یا گونه  دارد؟  تعیین کننده ای  نقش  اسالمی  جوامع 
بومی شده فمینیسم غربی است که به رغم حذف عصاره و جوهره 
اندیشه  برابری اجتماعی و حقوقی، دمكراسی جنسی و حق کنترل 
فمینیست های  سوی  از  خویش٬  جنسی  تمایالت  و  بربدن  زنان 
پسامدرن نسبی گرا و بیش از حد دلسوز غربی مطرح و حمایت 
تطبیق  با  زنان  حقوق  هواداران  که  آن  مهم تر  همه  از  می شود؟ 
قالب های  در  خود  درخواست های  و  فكری  ابزارهای  واژگان، 
اسالمی و در جوامع اسالمی به چه چیزی دست خواهند یافت؟ 
انرژی خود را از طرحی  در تحلیل نهایی، آیا فمینیسم اسالمی 
یا  تغییر است  به راستی در جست وجوی  فمینیستی می گیرد که 
صرفاً سیاست های جنسیتی بنیادگرایان است که به زیور فمینیسم 
آراسته شده است. به عبارت دیگر آیا فمینیسم اسالمی شاخه ای 

از فمینیسم است یا شاخه ای از اسالم گرایی؟
 کالم آخر آنكه اصالح طلبی به ویژه در جوامع در حال توسعه٬ 
روندی است بی نهایت ظریف و پیچیده و گذرگاه میان مبارزه 
وضعیت  در  تدریجی  استحاله  و  موجود  وضعیت  تغییر  برای 
موجود بسیار حساس و لغزنده است. حفظ استقالل صدای خود 
تالش  و  جامعه  بر  حاکم  و  مسلط  صدای  در  نشدن  مستهیل  و 
برای ارتقای خواسته های اصالح طلبانه به سطوح باالتر و تبدیل 
هر دستاورد به بنایی برای دستاوردهای بیشتر از مؤلفه های اصلی 
اصالح طلبی اصیل و واقعی است. در روایت گرامشی از "انقالب 
و  ذهنیت  از  توهم زدایی  روشنفكر  وظیفه  اندیشه"  در  رادیكال 
پندارها و افشای منافع خاصی است که در دل ایدئولوژی مسلط 
در  )هژمونیک(  مسلط  ادراك  علیه  مستمر  مبارزه  است.  نهفته 
جامعه مدنی و ارائه یک ضد هژمونی ضرورت چنین پروسه ای 
هنگامی  به ویژه  است؛  دشوار  و  سنگین  بسیار  وظیفه  این  است. 
که چارچوب قانونی برای ارائه گفتمان مدنی همواره در معرض 
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بروز  مجال  دشواری  به  که  اندکی  امتیازات  و  است  فروپاشی 
حقیفت  در  می شوند.  واقع  هجوم  مورد  سادگی  به  می یابند، 
انسان  می کند  خاطرنشان   1٩16 سال  در  گرامشی  که  همانطور 
گام به گام و مرحله به مرحله به ارزش واقعی خود آگاهی یافته 
و حق حیات٬ مستقل از تدابیر و امتیازات اقلیت صاحب قدرت 
را کسب کرده است. گرامشی استدالل می کند که این آگاهی 
»از طریق تامل هوشمندانه ... نسبت به دالیل وجود شرایط خاص 
و جست وجوی بهترین ابزارها برای دگرگون ساختن این شرایط 
از طریق استفاده از فرصت های طغیان و بازسازی اجتماعی رشد 

می کند.204
که  می شود  حاصل  زمانی  جنسیتی  مناسبات  بهبود  نهایت  در   
تغییرطلب  و  دگراندیش  گفتمان  ارائه  برای  مناسب  فضای  زنان 
به  نوبه خود مشروط  به  امكانی  باشند. چنین  اختیار داشته  را در 
وجود فضای عمومی است که نانسی فریزر آن را فضای متقابل 
که  »فضایی  است؛  نامیده   Subaltern Counter-Public فرودستان 
با سایر گروه های فرودست اجتماع امكان آن را  به زنان همراه 
می دهد تا به تدوین و فرموله کردن تفسیرهای متضاد از هویت، 
منافع و نیازهای خود بپردازند«.205 یک حكومت دینی بنا به ماهیت 
خود از پیدایش چنین فضایی جلوگیری می کند. چنین حكومتی 
و  است  قانون  برابر  در  برابری  یعنی  برابری  جنبه  مهم ترین  نافی 
به پیروان مذهب حكومتی و نظم اجتماعی آن امكان می دهد تا 
دگراندیشان و غیر مؤمنان را حذف یا مجازات  کنند. حكومت 
دین ساالر همواره تمامیت گرا است. حكومت دینی با به انحصار 
درآوردن تمامی »عرصه  های گفتمان« برای ابداع، نشر و ترویج 
ارزش های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی )جنسیتی( این فرصت را 

 Gramsci in Bellamy, 1994, P. 20.  204
 Fraser, 1995, p. 291  205



از زنان دریغ می کند که »گفتمان مخالفی« را تدوین کنند. به این 
ترتیب هر نارضایتی سیاسی را بی اهمیت قلمداد و انتخاب زنان 
را محدود می کند و آن چه را »حقیقت« یگانه می پندارند ترویج 

و تبلیغ می کند.
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