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چکیده:
با توجه به اهمیت روزافزون نقش جنبشهای نوین اجتمااعی در عرصاه جهاانی و تا ایر اساسای اندیشاهها و
رویکردهای ناشی از انقالب اسالمی در تعیین سیاستهای جهانی ایران ،این مقاله بر این مسئله متمرکز شده
است که فمینیسم بهعنوان یکی از مهمترین جنبشهای نوین اجتماعی در عرصه جهانی ،چه نسبتی با حضور
انقالب اسالمی در این عرصه دارد؟ آیا کامالً متضادند و یا زمینههایی برای تعامل دارند؟ در این راستا ،ایان
مقاله با توجه به مبانی نظری «آلن تورن» و باا روشای کی،ای ،باه مطالعای تطبیقای انقاالب اساالمی و جنابش
فمینیسم از منظر مؤل،ههای جنبشساز پرداخته است .با توجه به یافتاههاای ایان تیقیای مایتاوان گ،ات کاه
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حسن ناصرخاکی

انقالب اسالمی در عرصی جهانی هویت ،هدف و رقیبی فراتر از جنابش فمینیسام دارد باااینوجود انقاالب
اسالمی مبتنی بر فمینیسم اسالمی یا جنبش زنان مسلمان دارای زمینههایی برای همراهای باا جنابش فمینیسام
است لذا فمینیستهای مسلمان میتوانند با توجه به هویت ،هدف و رقیب خاص خود به دنبال کنشاگری و
خودتیقی بخشی بوده و از زمینه مشترکی که میان انقالب اسالمی و جنبش فمینیسم (احیای حقاو زناان و
ن،ی سلطه) وجود دارد ،بهعنوان فرصتی برای ابراز هویت ،شکلدهی به مقاومات در برابار رقیاب و پیگیاری
اهداف خود در عرصه جهانی بهرهبرداری نمایند.
واژگانکلیدی :انقالب اسالمی ،عرصه جهانی ،جنبشهاای ناوین اجتمااعی ،جنابش فمینیسام ،فمینیسام
اسالمی.

صص 111-141
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مقدمه

ایجاد جامعی شابکهای ،شاکلگیاری حاوزههاای موواوعی جهاانگیار و درهامآمیختگای
سپهرهای سیاسی و غیرسیاسی حیات اجتماعی ،همگی منجار باه افازایش نقاش جنبشهاای
نوین اجتماعی در سپهر سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی گردیادهاناد (مشایرزاده-176 :1381 ،
 .)181در نظام متیول جهانی م،هاوم نظام در حاال ترییار باوده و م،هاوم روابا بینالملال
«فردی-جهانی» شده ،نشانگر افزایش نقاش «فارد» و «کنشاگر» در تیاوتت جهاانی اسات
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درنتیجی این تیول معنایی ،م،اهیمی همچون دولت ملی ،حکومت ،امنیات ،قادرت و ...نیاز
بهشدت تیولیافته ،دولت ملی حصار رسوخناپذیر خود را از دست داده و «فرد» توانمنادی
دسترسی به سطح جهانی را یافته است (سایفزاده .)200 :1378 ،در ایان میاان جنبشهاای
اجتماعی فراملی و جهانی نیاز از کنشاگرانی میساوب میشاوند کاه مساتقیم و غیرمساتقیم
درصدد ت ایرگذاری بر تصامیمات و اجرایای شادن آنهاا هساتند تاا از ایان یریای بتوانناد
ترییرات مورد نظر خود را در عرصه جهانی ایجاد کنند .از جملی این جنبشهاا مایتاوان باه:
جنبشهای میی زیستی ،فمینیسم و وادجن

اشااره نماود .ایان جنبشهاا باه دنباال اباراز

هویت ،مقاومت در برابر سلطه و پیگیری حقو فرهنگی هساتند و در میاان آنهاا« ،جنابش
فمینیسم» جایگاه برجستهای داشاته و یکای از جنجاال برانگیزتارین جنبشهاای اجتمااعی و
فکری در سطح جهان بوده است (مشایرزاده .)15 :1385 ،از ساویی دیگار ،وقاو انقاالب
اسالمی در ایران ت ایر بهسزایی در سیاستها و نقشآفرینی ایاران در عرصاه جهاانی داشاته
است لذا در بررسی مسائل بینالمللی میبایست به نقش انقاالب اساالمی و زمیناههایی کاه
این انقالب برای نقشآفرینی ایران در عرصه جهانی ایجاد کارده توجاه نماود .مسائلی قابال
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یرح در این میان نسبتی است که انقالب اسالمی و جنبشهای اجتمااعی در عرصاه جهاانی
با یکدیگر برقرار میکنند.
در این راستا ،این مقاله به دنبال بررسی نسبت انقالب اسالمی ،جنبش جهاانی و بررسای
زمینههای تعامل و ت،اوت آنها با یکدیگر در یک عرصه جهانی است .تزم باه ککار اسات
که سنجش نسبت انقالب اسالمی و جنبش فمینیسم از منظرهای مختل،ی قابال انجاام اسات.

از یکسو به انقالب اسالمی از منظر عینیات تااریخی مایتاوان توجاه داشات و باه بررسای
اقدامات و سیاستهای رخداده در یی چند دهاه پاا از پیاروزی انقاالب در عرصاه زناان
توجه نمود از سویی دیگر ،میتوان به بررسی گ،تمانهای مؤار در انقالب و یا شکلگرفتاه
پا از انقالب در ایران ،به پیرامون جنبش زناان پرداخات و از منظاری حقاوقی ،فلسا،ی یاا
درون دینی به بررسی بنیانهای نظری موجهای مختلف فمینیسم و میزان تناساب هریاک از
تمامی این بررسیها است .مقالاه حاوار از منظاری میانرشاتهای (اندیشاه سیاسای ،جامعاه-
شناسی و رواب بینالملل) به این مووو خواهاد نگریسات .از ایان منظار انقاالب اساالمی
مبتنی بر مبانی خود بهمثابه جنبشی کاه باه انقاالب منجار شاد ،دارای مؤل،اههای جنبشای باا
ابعادی جهانی است از سویی دیگار ،فمینیسام بهمثاباه یاک جنابش ناوین اجتمااعی دارای
مؤل،ههای جنبشی با ت ایری جهانی است.
حال پرسش این است که این مؤل،ههای جنبشساز چه نسابتی باا یکادیگر داشاته و چاه
زمینههایی برای تعامل و ت،اوت آنها در عرصه جهانی وجاود دارد؟ پاساخ باه ایان پرساش
میتواند نقشی کلیدی در تعیین راهبرد انقالب اسالمی پیراماون فمینیسام در عرصاه جهاانی
داشته باشد چرا که اگر نتیجه آن باشد که نسبت میان این دو یک تضااد یاا غیریات کامال
است ،آنگاه میبایست به یرد کامل جنبش فمینیسم پرداخت زیرا کاه در ایان حالات ایان
دو همچون دو جنبش کامالً متضاد راهی جز خصومت با یکادیگر ندارناد اماا اگار نسابت
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آنها با مبانی انقالب اسالمی پرداخت .بیشک نگاهی جامع پیرامون ایان موواو نیازمناد

میان این دو ت،اوت باشد نه تضاد ،آنگااه مایتاوان باه نقااش اشاتران ایان دو و زمیناههاای
همسویی میان آنها تمرکز کرد و از این زمینهها بارای پیشابرد اهاداف انقاالب اساالمی در
عرصه جهانی است،اده نمود.
مبانی نظری و روش تحقیق

در تبیین جنبشهاای اجتمااعی دو رویکارد اساسای مطارح اسات کاه عبارتناد از :رویکارد
آمریکایی (اَبزاری) و رویکرد اروپایی (اِبرازی) .نظریه جنبش ناوین اجتمااعی کاه ناشای از
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رویکرد اروپایی است به دگرگونیهای صورت گرفته در مبناهاای سااختاری منازعاه مای-
پاردازد (Porta & Diani, 2006: 6

 .)Dellaاز مهمتارین نظریاهپاردازان جنبشهاای ناوین

اجتماعی میتوان به« :آلن تورن« ،»1آلبرتاو ملاوچی« ،»2مانوئال کاساتلز »3و «کاال

اوفاه»4

اشاره نمود .تمایز این دو رویکرد عالوه بر ت،اوت در سنّتهای فکری امریکایی و اروپاایی
به تنو موووعات مورد مطالعه نیز مرتب است .نظریه جنبش نوین اجتماعی در واکنش باه
تجزیه و تیلیل سنّتیِ جنبش اجتماعی شکل گرفت و نظریهپردازان جنبش اجتماعی جدید،
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تجزیه و تیلیل اجتمااعی-روانشاناختی جنبشهاای اجتمااعی را کاه وییگای باارز نظریاه
میرومیت نسبی و نظریه جامعی تودهوار بود را رهاا کردناد .آناان بهواساطی مطالعاات خاود
درباااره جنبشهااای وااد جن ا

 ،میی زیساات ،حقااو ماادنی و فمینیساات دریافتنااد کااه

جنبشهای اجتماعی بر هویتسازی ،ترییر ساختاری و کنترل ایالعات تمرکز دارناد تاا بار
ترییر ت ایر بگذارند ) .(Flynn, 2014: 146از میان نظریهپاردازان جنبشهاای ناوین اجتمااعی
آلن تورن با یرح یک چهارچوب نظری وسیع جایگااه برجساتهتاری دارد ( Cohen, 1985:
)700؛

لذا در این تیقیی نظریه تورن میور کار قرار گرفته است.

به نظر تورن جنبشهای اجتماعی رخادادهایی اساتثنایی و نمایشای نیساتند و همیشاه در
قلب زندگی اجتماعی جریان دارند .به تعبیر او جنبشها:
کنش جمعی کنشگران در عالیترین سطح  -یبقه کنشگران -هستند که بار
سر کنترل اجتمااعی تاریخمنادی ،5یعنای کنتارل جهتگیریهاای فرهنگای
عمده که روابا مییطای یاک جامعاه را بهصاورتی هنجارمناد سااماندهی
میکند ،به نبرد میپردازند (.)Touraine, 1981:26
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3. Manuel Castells
4. Claus Offe
5. Historicity

تورن معتقد است که جنبش اجتماعی ،ترکیبی از مؤل،ههای هویّت ،1رقیاب (مخاالف)

2

و هدف (کلیت) 3است .شکل (.)1
شکل  :1اصول و مؤلفههای جنبشهای اجتماعی

هدف (کلیت)

بر اسا

(O).
منبع.)Touraine,1981: 81( :

هویت (.)I

مؤل،ه هویت ،یک جنبش ابتدا باید دارای هویت باشد یعنی مشخص باشد که

معرف چه کسانی و مدافع چه منافعی است؟ کنشگر هویت خود را با ارزشها تعریف مای-
کند .بر اسا

مؤل،ه رقیب ،جنبش باید مشخص کند که در برابر چه مانع و یا نیرویای قارار

دارد و حریف او کیست؟ مؤل،ه هدف ،بیانگر زمینه مشاترن (کلیات) پیراماون ارزشهاای
برتر ،ایدههای بزرگ و حقایی جهانی است .تورن معتقد است که زمینه مشترکی که هادف
جنبشهای اجتماعی در کنتارل آن اسات جهاتگیاریهاا ،گرایشهاا یاا الگوهاای عماده
فرهنگی هستند که بهوسیله آنها رواب ما با میی پیرامونی بهیور هنجاارین ساازمان مای-
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رقیب

)(T

یابد .این جهتگیریهای عمدة فرهنگای عبارتناد از :مادل داناش ،ناو سارمایهگاذاری و
اصول اخالقی (حقیقت ،تولید و اخال ).

(.)Touraine,1985: 760

به نظر تورن جمعی که ظرفیت باتیی برای ت ایرگاذاری بار روی خاود و ترییار خاود را
دارد ورورتاً به دو دسته «رهبران» یا گروههای حاکم و «مردم» یا تودهها تقسایم مایشاوند.

1 . Identity
2 .Opposition
3 .Totality
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گروههای حاکم رستگاری ،الگوهای لذت مقباول ،ایادههاای انتزاعای و اصاول اخالقای را
تیمیل میکنند و همزمان منافع متعلی به خود را برابر با این اصول عام مایدانناد .از ساویی
دیگر مردم هم مطیع کنترل ارزشهای فرهنگی بهوسیله گروه حااکم و هام مشاتا حاذف
این سلطه هستند (755

 .)Touraine,1985:تورن معتقد است که در هر جامعی مشخصی یاک

تعارض اجتماعی اصلی وجود دارد که تعارض گروه حاکم (سالطهگار) باا گاروه میکاوم
(تیت سلطه)

است.)Touraine,1985( .

به عبارتی دیگر میتوان گ،ت که از منظر تورن در
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بین تعارضهای مختل،ی که در جامعه وجود دارد تعارض اصلی یا مرکازی تعاروای اسات
که باین ماردم و گاروه حااکم وجاود دارد .تاورن معتقاد اسات جنبشهاای ناوین درواقاع
تعارضهای نوینی هستند که در فضای اجتماعی نوین (جامعه برنامهریزیشده)  1یا پاارادیم
نوین فرهنگی که درگیاریهاای مرکازی در آن ارتبااش کمتاری باا مشاکالت کاارگری و
اقتصادی دارند و بیشتر به مسائل فرهنگی و مخصوصاً اخالقی 2مربوش هساتند رخ میدهناد.
).(Touraine, 1985: 774

در این میاان ،مؤل،اه هویات بارای جنبشهاای ناوین بسایار حاائز

اهمیت است چراکه درواقع آنها جنبشهای معطوف به هویت بوده و بیشتر به دنباال اباراز
هویت گروههای تیت سالطه و تشاکیل «هویات مقاومات» در برابار ارزشهاای حااکم بار
جامعه هستند تا بدین یریی افراد و گروههای تیت سلطه بتوانند هویتهای خااص خاود را
بروز داده و بر ت مین حقو فرهنگی خود اصرار ورزند.
تورن معتقد است که جنبشهاای ناوین اجتمااعی درواقاع جنبشهاای فرهنگای هساتند
جنبشهایی که آنها را نمایتاوان باه نوآوریهاای فرهنگای کاه از حیا

صارفاً فرهنگای

بهعنوان تناز قدیمیها و مدرنها تعریف میشوند تقلیل داد .جنبش فرهنگی نوعی جنابش
اجتماعی است که در آن دگرگونی ارزشهای فرهنگی نقش اصلی را ای،ا میکناد در عاین
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حاااال تعاااارض اجتمااااعی درون ایااان فرایناااد دگرگاااونیِ ارزشهاااا پدیااادار مااایشاااود
).)Touraine,1985: 776

با توجه به مبانی نظری فو بایاد گ،ات کاه جنبشهاای اجتمااعی
1. Programmed Society
2. Ethical Problems

همچون جنبش فمینیسم کنشهای گذرا و موقتی نیستند بلکه همیشه در بطن جامعه حضور
داشته و نیازمند توجه دائمی هستند .وجود گروه سالطهگار و تیات سالطه از مباانی شاکل-
گیری جنبش اجتماعی است و این جنبشها سه مؤل،ه اصلی شامل :هویات ،هادف و رقیاب
دارند که برای شکلگیری آنها میبایست این سه مؤل،ه حضور داشته باشند .این سه مؤل،اه
را میتوان در دیاگرام ( )I-O-Tتصویر کرد.
میشود .افراد و گروهها سه دنبال سهرهمندی از آن سرای خودتولیدی جامعه یا خودتق ن سخشنی
سه خود سهعنوان سوژه هتتند؛ لذا ای مؤلفه را میتوان مؤلفه هدف نیز نامید .میتوان سه داننش
و اطالعات ،اصول اخالقی ،ارزشها ،نمادها و ح نو فرهنگنی سنهعنوان زمیننههنای سنینادی
شکلگیری جنبشهای نوی اجتماعی اشاره نمود .ای زمینه عالوه سر سطح ملی داری سنطقی
جهانی نیز هتت.
( )Oرقیب یا مخالف است که سه دنبال نفی کردن سوژگی فرد و یا اعمال سنلطه خنود سنر
جمع است .ای رقیب میتواند طب ه حاکم ،جهانیشندن ،نینروی سنازار ،جنن
فرهن

و ینا تولیندات

تودهای ،ع اید و ایدههای مختلنف ییرامنون زیتنت  ،اسنتفاده از مقیطزیتنت و  ...را

شامل شود .در هر دورهای ما شاهد دو گروه رقیب ( )Oاصلی (حاکم و مقکوم یا سلطهگنر و
تقت سلطه) هتتیم.
هر کدم از ای دو گروه مبتنی سر هویت ( )Iخود جهتگیریهای خاصی را اعمنال نمنوده،
سه ترسیم متفاوتی از خنود و جامعنه مبنادرت ورزینده و درنتیجنه در رقاسنت سنا گروهنی کنه
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( )Tیک زمینه اجتماعی و یا فرهنگی مشترک است که هدف جنبش در این ستنتر مق ن

جهتگیریهای متفاوتی دارد قرار میگیرد .گنروه حناکم ینک مندل داننش ،ننوعی اخنال و
انباشت سرمایه را که سه سلطه او کمک میکند ترویج میکند .در م اسل گروه مقکوم نیز مبتننی
سر جهتگیریهای فرهنگی خود م اومت نموده و سه مخالفت سا گروه حاکم مییردازد و سه ای
ترتیب سر اساس تعارض در جهتگیریهای فرهنگی این دو گنروه و در راسنتای م اومنت و
مخالفت در سراسر نیروها و موانع ییش روی خود تق سخشی فرد (سنوژه) ،جنبشهنای ننوی
اجتماعی شکل میگیرند.
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با توجه به مبانی نظری فو  ،این مقاله به انطبا نظریاه تاورن پیراماون جنابش فمینیسام
بهمثابه جنبش ناوین اجتمااعی باا انقاالب اساالمی پرداختاه و باا سانجش نسابت مؤل،اههای
جنبشساز انقالب اسالمی و جنبش فمینیسم به بررسی زمینههای تعامال و ت،ااوت آنهاا در
عرصه جهانی میپردازد.
روش تحقیق
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

این مقاله با روشی کی،ی و با است،اده از فن تیلیل اسانادی باه انطباا نظریاه تاورن پیراماون
جنبش فمینیسم بهمثابه جنبش نوین اجتماعی با انقالب اسالمی میپردازد .بدین منظاور و باا
توجه به چهارچوب نظری فو  ،مدل زیر برای تیقیی در نظر گرفته شد .شکل (.)2
شکل  :2مدل مورد استفاده برای بررسی زمینههای تعامل و تفاوت انقالب اسالمی و فمینیسم
در عرصه جهانی

مؤلفههای جنبشساز در عرصه جهانی

هرچند در بخش عمدهای از مقاله از تیلیل اسنادی است،اده شده ،بااینوجود برای اساتخراج
دادههای مربوش به مؤل،ههای جنبشساز انقالب اسالمی ،از فنّ کدگذاری باز اسات،اده شاده
است .پا از آن به منظور یبقهبندی منساجم ،کادهای مارتب تیات یاک عناوان کلایتار
سامان مییابد که از آن به «مقولهبندی» و «کدگذاری میاوری» تعبیار مایشاود .در مرحلاه
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کدگذاری باز ،با مطالعه و بررسی شعارهای انقالبی ،قاانون اساسای و اندیشاه اماام خمینای،
کدها و م،اهیم مشخص و استخراج میشوند .سپا م،اهیم برحسب انتساب و تعلای منطقای
هریک ،تیت عنوان مقوتت مشخص یبقهبندی خواهند شد .پا از مرحله کدگذاری بااز
و تعیین م،اهیم و مقوتت ،در کدگذاری میوری مقوتت به دست آمده در نظمای منطقای

برای استخراج مؤل،هها است،اده میشوند ،سپا مبتنی بر چهارچوب یاا مادل فاو  ،مؤل،اهها
پردازش خواهند شد تا مقدمات مطالعه تطبیقی ،نگارش و گزارش نهایی فراهم گردد.
مؤلفههای جنبشی انقالب اسالمی و جنبش فمینیسم

برای بررسی نسبت انقالب اسالمی و جنبش فمینیسم و استخراج زمینههای تعامال و ت،ااوت
آنها ،ابتدا تزم است که مؤل،اههای جنبشای (هادف ،هویات و رقیاب) جداگاناه اساتخراج
در ادامه به استخراج این مؤل،هها و سپا نسبتسنجی آنها پرداخته خواهد شد.

امواج جنبشهای فمینیستی

فمینیسم را بهعنوان جنبش اجتمااعی و فکاری در وسایعتارین معناای آن مایتاوان جنبشای
دانست که درصدد ارتقای موقعیت زنان باهعنوان یاک گاروه در جامعاه اسات (مشایرزاده،
 :1385شانزده) .در جنبش فمینیسم شاهد سه موج و چند رویکرد هستیم.
موج اول فمینیسم ،به دنبال حقو قانونی و سیاسی برابرِ زنان و مردان و بهوییه حی رأی
زنان بود (هیوود .)411 :1379 ،هدف جنبش فمینیسم در موج اول آن بود که «همی مواناع
مستبدانه بر سر راه تکامل زنان» را فروریزد .زنان فعال در این دوره میخواستند به حقاو و
امتیازاتی که مردان به آنها دسترسی داشاتند نائال شاوند و ایان بنیاان خواساتههای حقاوقی
آنها را تشکیل میداد .از سوی دیگر آنها در برخی از خواستههای خاود در پای «رهاایی»

زمینههای تعامل و تفاوتِ جنبش فمینیسم و انقالب اسالمی در عرصه جهانی

شوند و سپا این مؤل،هها با یکدیگر مورد مقایسه و نسبتسنجی قرار گیرند .بادین منظاور

از ساختارها ،عرفها و ایستارهایی بودند که ایشان را میدود میساخت (مشایرزاده:1385 ،
.)67-68
در موج دوم ،فمینیسم بهعنوان یک نظریه مطرح شد و در پی تبیین ستم تاریخی بر زنان
و توویح موقعیت فرودست آنان با تکیاه بار دو م،هاوم کالگرایاناه «پدرسااتری» و «نظاام
جنا-جنسیت» 1برآمد (مشیرزاده .)309 :1385 ،در ایان ماوج دو جریاان اصالی لیبارال-
1 . Sex/gender

119

حقو برابر و رادیکال-فرهنگی وجود داشت .هدف اصلی فمینیسام لیبارال کااربرد اصاول
آزادیخواهانه در مورد زنان و مردان ،بهصاورت یکساان و مسااوی باود ،باه ایان معناا کاه
قوانین نباید برای زنان حقو کمتر از مردان قائل شود (جگر .)50 :1375 ،فمینیسام لیبارال
که وارث فمینیسم برابری موج اول بود ،کماکان بر برابری حقوقی و رفع تبعیض همهجانباه
ت کید داشت (مشیرزاده )509 :1385 ،و اساساً اصاالحگر باود و تاالش مایکارد تاا حیاات
اجتماعی را به روی رقابات مسااوی میاان ماردان و زناان بگشااید( .هایوود.)429 :1379 ،
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

جریان فمینیسم رادیکال با مطارح کاردن ن،اوک «پدرسااتری» در تماامی جنباههاای هساتی
اجتماعی ،شخصی و جنسیتی (هیوود )438 :1379 ،لزوم ایجاد دگرگاونیهاای بنیاادی در
همه عرصههای حیات خصوصی و عمومی را مطرح میکند( .مشیرزاده.)509 :1385 ،
ظهور موج سوم فمینیسم بیش از هر چیز مرهون ظهاور جامعاه پساصانعتی ،مطرحشادن
دیدگاه پستمدرن و عکاالعملهای ناشی از تندروی و یکجانباهنگاری ماوج دومایهاا
بود .در جامعه پساصنعتی تیقی ن،ا ،فردیت و سبک زنادگی اسات کاه بایش از هار چیاز
اهمیت مییابد و در راه آن مبارزه میشود .در اینجا است که عرصه سیاست زنادگی شاکل
میگیرد لذا در موج سوم فمینیسم از یکسو ت کید بر ت،اوتهای میان زنان و مردان هم از
لیاظ عملی و هم از نظر نظری مورد بی

قرار میگیرد وهم ت،اوتها در میاان خاود زناان

رشد مییابد (مشیرزاده .)392 :1385 ،مضامون مهام در ماوج ساوم ،مطارحکاردن نیااز باه
دربرگیرندگی و یردنکردن ،انعطافپذیری و عملایباودن بیشاتر در نظریاههاای فمینیساتی
است (قانعیراد ،میمدی و خیرآباادی .)123 :1388 ،هرچناد همچناان جریانهاای اصالی
فمینیستی در موج سوم نیز فعال هستند اما بهتدریج جریانهای فمینیستی دیگاری در مقابال
جریان اصلی فمینیسم شکل گرفتهاند .این گروهها باا ناامهاای «فمینیساتهاای قادرت» 1یاا
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«فمینیستهای انصاف» 2خوانده میشوند .لذا به نظر مایرساد کاه وییگای اصالی فمینیسام
موج سوم در «عرصه سیاست جنبش» تناو و تکثار اسات .بهنیویکاه دیگار نمایتاوان باه

1. Power feminists
2. Equity feminists

سهولت از جنبش فمینیسم سخن گ،ت و در عوض باید از «جنبشهاای فمینیساتی» صایبت
کرد (مشیرزاده .)436 :1385 ،موج سوم از یکسو بر ت،اوت تجربههای زنان در برابر مردان
ت کید دارد و از سوی دیگر میخواهاد تصاویر معرفتای و انساانیِ کلایتاری را ارائاه دهاد
بنابراین آنها و بهوییه «پسافمینیست»ها م،هوم برابری باه معناای ت،ااوتزدایای باین زناان و
مردان را کنار میگذارند و «برابری و ت،اوت» را دو ساویهی عادالت مایدانناد (قاانعیراد،
سرخی نیز معت د سه شکلگیری موج چهارم فمینیتم هتتند و ویژگی خنا

این منوج را

تمرکز سر توانمندسازی زنان) ) Abrahams,2017و استفاده از اینترنت ) )Grady,2018و شنبکه-
های اجتماعی ( )Cochrane,2013میدانند .در حالی که ییش از ای فمینیتنتها سنرای آزادی،
فردگرایی و تقرک اجتماعی زنان میجنگیدند ،در موج چهارم ییشبرد متائلی همچون عندالت
سرای زنان ،مبارزه سا آزار جنتی ،دستمزد سراسر سنرای کنار سراسنر و مصنونیت فیزیکنی زننان در
دستور کار قرار گرفته است ( .)Phillips, 2014فمینیتتهای موج چهنارم سنا اسنتفاده از اسنزار
رسانهای سر ضد سوءاستفادهکنندگان قدرت صقبت میکنند و سرای دختران و زنان فرصتهای
سراسر فراهم میکنند .آنان سر ای ساورند که یتران و مردان هم ساید فرصنتهای سیشنتری سنرای
اسراز احتاسات خود داشته ساشند

).)Chamberlain, 2017

مؤلفههای جنبش فمینیسم از منظر آلن تورن

نظرات آلن تورن به موج سوم فمینیسم نزدیک است .تورن جنابش زناان را جازء مهمتارین
جنبشهای نوین اجتماعی میدانست

(1981: 12
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میمدی و خیرآبادی.)124 :1388 ،

 )Touraine,و شکلگیری آن در غرب را

ناشی از مدرنیته غربی میداند .به نظر تاورن ،در مدرنیتاه ماا شااهد شاکلگیاری ساو های
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1

.ایده سو ه در اندیشه تورن مت ار از نوعی فردگرایی است .البته این فردگرایی صرفاً خودگرایی نیست ،بلکه ناوعی

دیگرخواهی نیز در آن وجود دارد .کاستلز برای تببین این نو فردگرایی به ت،کیاک فردشادگی () individuation
و فردگرایی ( )individualismمیپردازد ( .(Castells, 2012تاورن در توصایف ایاده خاود پیراماون ساو ه ساه
م،هوم ego, self ، subject :را از هم متمایز میکند و مرادش از سو ه ،خودی ( )selfاست که باه دنباال خویشاتن

بودیم که در درون تکتک اعضای جامعه اعم از زن و مرد ن،وک کرده بود .میال باه ساو -
گی و خالقیت فاردی( 1خودتیقای بخشای) هام در زناان و هام در ماردان وجاود داشات،
بااینوجود مانند همه منابع اصلی دیگر در گروهی از نخبگان حاکم که در وهله اول ماردان
بودند متمرکز شد .این «جامعاه مردهاا» 2هام انار ی فراوانای باه وجاود آورد و هام باعا
شکلگیری تنش شد .تنشی که یکسوی آن گروه مردان مسل بودند و سوی دیگار آن را
زنان تیت سلطه شکل میدادند .لذا جامعی مدرن با سلطه مردان بر زنان همراه شاد ،هرچناد
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

این سلطه منجر به انقیاد کامل زنان نشد ( .)Touraine, 2007: 184تورن معتقاد اسات کاه در
شکلگیری جنابش زناان ماا شااهد چارخش تعاارضهاا هساتیم ،بهنیویکاه تعارضهاای
اجتماعی حاصل از نو کنترل اقتصادی اهمیت خود را از دست میدهند و جای خود را باه
این واقعیت میسپارند که زنان در پی به دستآوردن کنترل بر خود هستند و میخواهناد از
حقو خود در تمام حوزههای رفتاری دفا کنند .به دستآوردن کنترل بر خاود نیاز بادین
معنا است که زنان باید بتوانند هویت خود را به یور مساتقیم و آگاهاناه و بار پایاه خویشاتن
خویش تعریف کنند و این در مقابل ووعیتی است که در آن زنان خود را بهواساطه ماردان
و بهواسطه قدرت مردان و کارکرد زاد و ولد خویش تعریف میکردناد
).202

(Touraine, 2007:

به این ترتیب تورن مووو جنبش زنان را از سطح دفا از خردورزی زنان و دفا از

حقو برابر (که در موج اول و دوم فمینیسم برجستهبود) به سطح به دست آوردن کنترل بار
خود ،دفا از خودتیقیبخشی و سو هشدن زنان ارتقا داد.

خود ( )self-identityمقاومت در برابر جهان بیشخصیتِ ( )impersonalمصرف ،خشونت و جنا
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و مباارزه باا

نیروها قواعد و قدرتهایی که نمیگذارناد خودماان باشایم اسات ) .)Touraine, 2007, p:101-102تاورن «ایان
اراده در بخشی از فرد که مایخواهاد کنشاگرِ موجودیات خاودش باشاد» ( )Touraine,2007,p:209و باه دنباال
«فراخاوانی خاود ( ،)summons to selfاراده بارای بازگشات باه خاود ) ،)return to the selfدر برابار جریاان
زندگی معمولی است» را سو ه مینامد (.)Touraine,2007.p.102
1 .Self-creator
2 .Society of the men

به نظر تورن پا از شکست و نابودی مدل مدرنیزاسیون اولیه -که بار پایاه قطاببنادی
شدیدی که ایجادکننده تنشها و تعارضهای زیاد باود -تنهاا یاک فرهنا

پویاا قاادر باه

الهامبخشی به جامعه برای بازسازی زندگی اجتماعی و تجربه شخصی ،پیوناد دادن زنادگی
شخصی و زندگی اجتماعی و القای رواب سالطهآمیاز اسات و ایان فرهنا

پویاا در زناان

وجود دارد ).)Touraine, 2007: 200-201

مدرنیته مجزا یا حتی مخالف با یکدیگر هستند سازگار 1سازند .این قابلیت باعا
که زنان جایگاه مرکزی را در جامعه جدید به دستآورند ()Touraine, 2007:193

مایشاود
چرا کاه

زنان از شیوه ترکیبی 2به جای قطبیسازی است،اده میکنند .این شایوه زناان مایتواناد مادل
فرهنگی و زندگی جدیدی را به غارب منتقال کناد ،مادلی کاه مخاالف قطبایکاردن ناو
خاصی از مدرنیزاسیون بوده ((Touraine, 2007:185

و گویای این ایده است که جهان نوین

را زنان ،یعنی همان افرادی که زمانی نماد اصلی وابستگی بودند ،خلی و مدیریت مایکنناد.
البته اینان کسانی هستند که به دنبال القای تقابل میان زن و مرد هستند ،ناه جاایگزینی سالطه
زنان به جای سلطه مردان.(Touraine,2007:186) .

با توجه به تووییات فو میتوان فمینیسم را بهمثابه جنبشی مدرن ،ود سالطه ،آزادی-
خواه و برابرییلب که به دنباال تا مین حقاو و خودتیقایبخشای زناان ،خلای فرهنا

و

مدرنیتهای جدید و مت،اوت از مدل مدرنیزاسیون کالسیک و قطببندی شده دانست.
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به نظر تورن تنها زنان هستند که میتوانند رفتارها و گرایشهای مختل،ی را که در نگااه
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1 .Render
2 . Ambivalent

مؤلفههای جنبشیِ انقالب اسالمی در عرصه جهانی

برای استخراج مؤل،ههای جنبشساز انقالب اسالمی ،در این تیقیی سه حوزه بهیور م،صال
مورد بررسی ،کدگذاری و مقولهبندی شدهاند :اندیشاههاای اماام خمینای ،شاعارهای برهاه
انقالبی 1و قانون اساسی منبع

از انقالب .در این پیوهش صرفاً نتایج بررسیها که در قالب

جدول زیر ارائه شده به اختصار توویح داده خواهد شد.

فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

با توجه به اینکه جنبشهای نوین اجتماعی به دنبال ابراز هویت بوده و از میان سه مؤل،اه
مؤار در شکلگیری آنها ،مؤل،ه هویات حاائز اهمیات بیشاتری اسات ،در اینجاا ابتادا و باه
نسبت با ت،صیل بیشتری به توویح مؤل،ه هویت انقالب اسالمی میپردازیم.
با توجه به هویتی که برای انقالب اسالمی به دست آمد میتوان گ،ت که ایان انقاالب:
انسانی ،اسالمی و مکتبی است .مکتبیبودن این انقالب را میتوان نااظر باه هویات شایعی و
اسالمیبودن آن را ترسیمگر هویت آن در عرصاه جهاان اساالم و ساایر موحادان دانسات
هرچند با توجه بر جهانشمولی اسالم میتوان برای این انقالب هویتی جهانی تعریف نمود،
بااینوجود در این میان بیشتر «انسانیبودن» این انقالب ترسیمگر هویت جهانی آن و ناظر به
تمام انسانهایی است که در جهان زندگی میکنند.
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. 1برای کدگذاری و مقولهبندی شعارهای انقالب اسالمی ،کتاب جامعهشناسی شععاهاای انالع ا اسع می تا لیف
میمدحسین پناهی مبنای کار قرار گرفته است( .پناهی.)1392 ،

انسانیبودن هویت انقالب ایران م،هومی است که توس امام خمینای مطارح و برجساته
شد لذا پیش از هر چیزی تزم است نگاهی باه ایان م،هاوم در اندیشاه اماام خمینای داشاته
باشیم .برخی از آنها عبارتند از:
نهضت رسول اکرم نهضت انسانى بود ،نهضات الهاى باود مثال قادرتهای
دیگر نبود که شیطانى است [و] براى منافع شخصى یاا باراى دولتادارى قیاام
کردند و آدمکشى مىکنند (امام خمینی ،1389 ،ج ...)234: 6نهضتى که در
نهضتى اسالمى -انسانى است (امام خمینی ،1389 ،ج .)122 :4

با توجه به بیانات فو میتوان گ،ت که امام خمینی نه تنها انقالب ایران بلکاه نهضات و
بعثت پیامبر را نیز مقولهای با هویت انسانی میدانند که مبتنای بار فطارت انساانی باوده و باه
دنبال انسانسازی است .لذا میفرمایند که:
دولت ما دولتى است اساالمى کاه قاوانین اساالمى را باه اجارا در ماىآورد.
قوانین اسالم قوانین انسانساز است و انسان را در مقاام انساانى باه اوج خاود
خواهد رساند و جوابگوى نیازهاى مادى نیز خواهد بود (امام خمینی،1389 ،
ج .)471 :5

برای فهم انسانیبودن هویت انقالب میبایسات باه م،هاوم «فطارت» توجاه نماود .بارای
فطرت وییگیهایی برشمردهاند که غالباً از آیه فطرت (روم )30:همچنین از برخی آیاات و
روایات دیگر استخراج شدهاند .مهمترین این وییگیها را میتوان فراگیری فطرت در ناو
بشر ،ترییرناپذیری ،بالقوهبودن ،سپا بال،علشدن و مقاد باودن دانسات (رودگار:1384 ،
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ایران است ،یک نهضات انساانى اسات ،کاه هماان نهضات اساالمى اسات

 .)65در آیه فطرت ،این سرشت مختص به گروه یا افراد خاصی دانسته نشاده و باا اساتعمال
وا ه «نا » این صبره الهی همگانی معرفی شده است (مصباح.)44 :1380 ،
نکتااهای کااه در اینجااا حااائز اهمیاات اساات رابطااه فطاارت بااا امااور اجتماااعی همچااون
جنبشهای اجتماعی و انقالب است .مهمترین نکته در این زمیناه ناو رابطاه فارد و جامعاه
است .با پذیرش این امر که «مسیر انسان را یک مقدار همان فطرت اولیه خاود انساان تعیاین
میکند و یک مقدار جامعه» (مطهری .)158 :1374 ،تیقی پدیدههای اجتماعی و مادخلیت
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علّی کنشگر در آنها ،تنها به غرایز حیاوانی انساان باازنمیگردد بلکاه مایتواناد ریشاه در
فطریات انسانی کنشگر داشته و از جاکبههای معناوی نه،تاه در سرشات او برخیازد .بار ایان
اسا

اینگونه نیست که در همه جنبشها و انقالبهای اجتماعی ،کنشگران به دنبال مناافع

یبقاتی در حوزه اقتصاد یا قدرتیلبی در حوزه سیاست باشاند ،بلکاه ناوعی از جنبشهاا و
انقالبها هستند که برخاسته از «خودآگاهی الهی و فطریِ» عاملیتهای انساانی و میصاول
بیدارشدن فطرت خ،ته انسانها هستند (جمشیدی .)56 :1390 ،لذا «انقالبها صرفاً خصلت
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

اجتماعی میض ندارند ،بلکه در سرشت انسان ریشه دارند» (مطهری.)23 :1385 ،
بر همین اسا

انقالب اسالمی ،نهضتی انسانی یا به عبارتی دیگر یک نهضت فطاری از

تیپ نهضت پیامبران و برخاسته از خودآگاهی یا خداآگاهی است چارا کاه «یاک نهضات
اسالمی ،نهضت انسانگرا به معنی واقعی کلمه است ،چون نهضتی است که از فطرت انساان
ناشی میشود» (مطهری .)32 :1387 ،بر ایان اساا

بایاد گ،ات کاه انساانیباودن انقاالب

اسالمی به معنای همراهی این انقالب با خواستههای فطریِ جهانشمول انساانها اسات لاذا
انسانی یا فطریبودن این انقالب سطح انقالب را برای تیقی خواساتههاای فطاری انساان در
سطح جهانی گسترش میدهد و میتوان گ،ت که هویت انقالب اسالمی باا هویات جنابش
هایی که به دنبال تیقی خواستههای فطری انسانها هستند همسو است.
همانیور کاه در جادول فاو نشاان داده شاده اسات هادف انقاالب اساالمی برپاایی
حکومت و جامعه اسالمی است .جامعاهای کاه در آن مناسابات فاردی و اجتمااعی بار پایاه
عدالت برقرار شده و آزادی انسانها در چهارچوب اسالم تا مین شاده و مسایر بارای ترقای
جامعه و تعالی و پیشرفت انسانها اعم از زن و مرد فراهم مایگاردد .در عرصاه جهاانی نیاز
انقالب اسالمی ومن ح،ظ استقالل کشاور باه دنباال حمایات از مستضاع،ان و جنبشهاای
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مردمی و زمینهسازی برپایی عدالت جهانی است.
رقبای انقالب اسالمی در عرصه جهانی عبارتند از :یااغوت ،سالطهگاران ،امپریالیسام و
سرمایهداری جهانی ،صهیونیسم ،بلون شر و غرب (آمریکا ،انگلیا ،شوروی ،اسارائیل)
که در قالب نظام سلطه در عرصههای فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی قابل یرح هستند.

رویکردهای مختلف در تعامل زنان معتقد به انقالب اسالمی با جنبش فمینیسم در عرصه جهانی

در هنگام وقو انقالب اسالمی زنان نقاش ماؤاری در پیاروزی آن ای،اا نمودناد .بخشای از
پیشروان فمینیسم اسالمی در ایران را زنان و مردانی تشاکیل دادناد کاه در جریاان پیاروزی
انقالب و پا از آن ،از مدافعان آرمانهای انقالب و نظام اسالمی بوده و تاالش کردناد در
آموزههاای فلسا،ی ،فرهنگای ،اجتمااعی مادرن و همچناین آماوزههاای فمینیساتی (باهیور
خاص) ،در پی ارائه خوانشهای جدیدی از اسالم بودند که قرابت بیشتری با ت مین حقاو ،
مشارکت فردی ،اجتماعی زن و مرد بر مبنای براباری جنسایتی دارناد (نصارت خاوارزمی و
قاسمپور .)946 :1399 ،پا از پیاروزی انقاالب ،زناان انقالبای (عمادتاً اساالمگارا) ساعی
نمودند با برگزاری یا شرکت در همایشها و مجامع بینالمللی به ابراز نگاه انقالب اساالمی
پیرامون زنان در عرصه جهانی بپردازند و به این ترتیب نقشی در انتقاال ارزشهاای انقاالب
اسالمی ای،ا نمایند .از سویی دیگر ،پا از پیروزی انقالب جنبشهای فمینیستی در ایران باه
یور عمده در قالب نهادها ،انجمنهای زنان ،گروههای می،لی و مجازی زنان متجلای شاد.
به نظر میرسد کنشگری زنانِ معتقد به انقالب اسالمی پا از انقالب با سه مشاکل اساسای
مواجه بوده است :عدم نگاه واقعگرایاناه باه مساائل زناان ،عادم پشاتوانه نظاری و همچناین
نداشتن عقبه جنبشی لذا در عرصه عملی در ایران جنبش زنان قدرتمندی (باهوییه از ساوی
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چهارچوب قوانین اسالمی از حقو زناان دفاا کنناد .برخای از آنهاا باهمرور باا پاذیرش

فمینیسم اسالمی یا فمینیستهای مسلمان) که توان حضور مؤار در عرصاه جهاانی را داشاته
باشند شکل نگرفته است.
در مورد مناسبات و تعامالت جهانی زنان ایرانی ،میتوان چند رویکرد اساسی را مطارح
کرد .نخست رویکرد «تبلیری» است که به دنبال صدور انقالب و ارائه الگوی منیصر به فرد
از «زن مسلمان» اسات .رویکارد دوم رویکارد «عمالگرایاناه» باود کاه بهواساطه تعامال باا
کشورهای خاورمیانه و اروپا به وجود آمد .فعالین این رویکرد به یور عمده زنان متخصص
و دارای تیصیالت عالی بودند که حضور مؤاری در کن،راناهای باینالمللای داشاته و باه
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دنبال برقاراری ارتبایاات باینالمللای و تقویات دولات اساالمی بودناد ( &Tohidi, keddie

 .)Matthee, 2002: 25-30رویکرد ساوم در قالاب رویکارد «نواندیشای دینای» قابال تیلیال
است .در عرصه ارتبایات جهانی کنشگران معتقد به انقاالب ایاران ،مایتاوان باه برگازاری
«کنگره بینالمللی زن و انقالب جهانی اسالم» (که در سال  1366متا ار از رویکارد نخسات
برگزار شد) ،شرکت در اجال های «کمیسیون مقام زن» همچون «سومین کن،رانا جهانى
زن در کنیا»« ،چهارمین کن،رانا جهانی زناان در پکان» و  ...اشااره کارد .رویکارد چهاارم
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

مرتب با کنشگرانی است که نسابت باه جهتگیاریهاای پاا از انقاالب ایاران باا درجاات
مختلف دارای زاویه هستند .این دسته از کنشاگران شاامل کنشاگران لیبارال ،سوسیالیسات،
مارکسیست و ...است .فعالیت این دسته از کنشگران با فراز و فرودهای بسیاری مواجه باوده
اما نکته حائز اهمیت در مورد این رویکارد ارتبااش نزدیاک و ت ایرپاذیری فاراوان آنهاا از
جنبش فمینیسم جهانی است.
زمینههای تعامل و تفاوت بر اساس مؤلفههای جنبشی در عرصه جهانی

برای تیلیل نظری زمینههای تعامل و ت،اوت جنابش فمینیسام و انقاالب اساالمی در عرصاه
جهانی میبایست به تیلیل نسبت مؤل،ههای این دو باا یکادیگر پرداخات .بادین منظاور در
ادامه به بررسی نسبت سه مؤل،ه هویت ،هدف و رقیب آنها میپردازیم.
الف .زمینه های تعامل و تفاوت انقالب اسالمی و جنبش فمینیسم در عرصه جهانی از نظر مؤلفه هویت

در تیلیل زمینههای هویتی تعامل و ت،اوت انقاالب اساالمی و جنابش فمینیسام نکتاه حاائز
اهمیت آن است که آیا هویت اسالمی این انقالب مباح
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فمینیستی را برمیتابد؟ به عبارتی

دیگر آیا در بطن هویت اسالمی انقالب ایران جنبشهایی با هویت فمینیستی قابل زایاش یاا
پذیرش هستند؟ این مووو چالشبرانگیز تیت عنوان امکان یاا امتناا «فمینیسام اساالمی»
مورد توجه موافقان و مخال،ان است .در اینجا ،این نکته قابل توجه است کاه ایان تیقیای در
پی نسبتسنجی فمینیسم با انقالب اسالمی است ،انقالبی که مبتنی بر قرائتی خاص از اساالم

میقی و این قرائت در قانون اساسی ،شعارهای انقاالب و اندیشاههاای اماام خمینای متجلای
است لذا هر چند مباح

و دیدگاههای نظری مت،اوت قابل بررسی و توجاه هساتند ،اماا در

این تیقیی نقطه کانونی نسبتسنجی انقالب اسالمی با فمینیسم است .به عبارتی دیگر فراتار
از امکان یا امتنا فمینیسم اسالمی نکته حائز اهمیت بارای ماا ایان اسات کاه آیاا مبتنای بار
هویت انقالب ایران و یا به عبارتی دیگر قرائتی از اسالم که منجار باه انقاالب اساالمی شاد
انقالب به سایر نیلههای فمینیستی در عرصه جهانی را داشته باشد؟ لذا در ادامه پا از بیاان
مختصر نظرات مطرح شده پیرامون فمینیسم اسالمی جمعبندی در این زمینه ارائه میشود.
.1فمینیسم اس می یا جنبش زنان مسلمان

در بی

امکان و امتنا جنبش فمینیسم اسالمی باید به دو ساوی موواو توجاه نماود.

یکسو فمینیسم و دیگر اسالم است .باه عباارتی دیگار آیاا فمینیسام باهعنوان یاک جنابش
جهانی قرائتی اسالمی از خود را برمیتابد یا خیر؟ دیگر اینکه آیاا در اساالم باهعنوان یاک
دین جهانشمول میتوان به مباح

فمینیستی پرداخت یا خیر؟ در پاساخ باه پرساش اول باا

توجه به «موج سوم فمینیسم» و «پسافمینیسم« و یرح موواو «ت،ااوت» و ظهاور نیلاههاای
مختل،ی همچون «فمینیسم سیاه»« ،اکوفمینیسم» و ...به نظر میآید این ظرفیات وجاود داشاته
باشد که مووو فمینیسم اسالمی در عرصه جهانی بارای خاود جاای پاایی پیادا نمایاد .در
پاسخ به پرسش دوم پیش از هر چیز میبایست گ،ت که ظهور اسالم به کات خود گامی در
راستای ت مین حقو زنان در جامعه جاهلی عرب باوده و در ماتن آیاات قارآن کاریم و در
تعالیم اسالم توجه خوبی به حقو زنان شده اسات .بار اساا
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میتوان یک جنبش فمینیستی متصاور شاد کاه تاوان حضاور ،م،اهماه و انتقاال آرمانهاای

آماوزههاای اساالمی ،انساان

دارای دو بعد جسمی و روحی است که در فراز نهایی ،اولویت باا روح اسات و بناابر گ،تاه
فیلسوفان مسلمان روح ،مذکر و مؤن

ندارد و زن و مرد بودن تنها مربوش باه بعاد جسامانی

انسان است .بنابر الگوی فطرتمیور آفرینش ،خداوند زن و مرد را با یک گاوهر وجاودی
همسان اما در ووعیتهای «نامشابه» و «ناهمسان» خلی کرده است (زارعی .)37 :1395 ،لذا
از آنجا که ش ن و کرامت زن در اسالم با مرد برابار اسات در ایان حیطاه میاان آماوزههاای
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اسالمی و خواستههای جنابش فمینیسام تضاادی وجاود نادارد .باااینوجود در تبیاین رابطاه
اسالم و فمینیسم باید به مووو «فمینیسم اساالمی» باهعنوان یاک موواو مناقشاه برانگیاز
توجه نمود .برخی فمینیسم اساالمی را نااممکن و نادرسات مایدانناد ،برخای بار وارورت
فمینیسم اسالمی ت کید دارند و برخی معتقدند که امکان فمینیسام اساالمی صارفاً باا قرائتای
خاص از فمینیسم و قرائتی خاص از اسالم قابل تیقی است .این سه دیادگاه را مایتاوان در
دو رویکرد جای داد برخی با پاذیرش و اصال قاراردادن فمینیسام یارح موواو فمینیسام
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

اسالمی را برای پیشبرد آرمانهای فمینیستی در جهان اسالم تزم و م،یاد مایدانناد .در ایان
رویکرد ،فمینیسم اسالمی گ،تمانی جنسیتی است که «مطالبات»ش فمینیستی و در عین حاال
«زبان و منبع مشروعیتبخش» آن اسالمی اسات (میرحساینی .)47 :1385 ،وارورت بیا
فمینیسم اسالمی در این رویکرد را میتوان در این جمالت بهوووح مالحظه کرد:
یرفداران حقو زنان مجبورند که موانع مردساتری را که به نام اسالم و در
زیر پوشاش اساالم باا آن روباهرو هساتند ،ماورد توجاه قارار دهناد و بارای
دسااتیابی بااه اسااتراتییهااای مااؤار باارای کسااب حقااو کاماال شااهروندی،
دموکراسی ،آزادی و برابری حقوقی ،نیازمند آن هستند که به تاکتیاکهاا و
روشهای کارآمدی نیز در مواجه با مذهب دست یابند (.)Tohidi,2011

اما در رویکارد دوم افارادی قراردادناد کاه اصال و مبناا بارای آنهاا اساالم اسات .در
رویکرد دوم دو گروه مت،اوت حضور دارند گروهی که با مبنا قاراردادن اساالم ن،ایکنناده
بی

فمینیسم اسالمی هستند و گروهی که ومن مبنا قراردادن اساالم معتقدناد کاه از بطان

هویت اسالمی میتوان به دفا از حقو زنان و برخی آرمانهای فمینیساتی مباادرت کارد.
گروه اول که مخال،ان فمینیسم اسالمی هستند معتقدند که دو م،هوم فمینیسم و اسالم چناان
از لیاظ منطی کالمی با یکدیگر متضادند که حتی امکان وقو این نو فمینیسم در م،هاوم
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نیز وجود ندارد (کرمی ،شریعتپناهی .)251 :1392 ،منطی این گاروه را مایتاوان در ایان
جمالت مالحظه کرد:
معتقدیم فمینیسم با اسالم ساازگاری نادارد .باه بیاان بهتار نمایتاوان قرائتای
فمینیستی از اسالم را پذیرفت .مثل این اسات کاه کسای بگویاد مان قرائات

شاعرانهای از دین دارم .تنها آنچه بارای ماا حجیات دارد ،قرائتای اسات کاه
مبنای عقالنی و شرعی داشته باشد اما م،هوم دیگری از فمینیسام اساالمی را
میتوان ابدا کرد و گ،ت که آیا میتوان بر اسا

الگاوی دینای از حقاو

زن دفا کرد؟ که به نظر میرسد میتوان این]برداشت[را داشت یعنی می-
توان یک الگوی اسالمی از حقو زنان ارائاه کارد اماا ایان ت،سایر ،ت،سایر
صییح فمینیسم اسالمی نیست ،ت،سیر دفا از حقو زنان با ادبیاات اساالمی

اما گروه دوم در این رویکرد کسانی هستند که م،هوم فمینیسم اسالمی را با توواییاتی
برمیتابند .اینها خود به سه دسته تقسیم میشوند:
 .1عدهای که معتقدند مساوات مدرن در اسالم وجود دارد
 .2عدهای که معتقدند حقو اسالم برتر است و مسلمانان باید به آن برگردند
 . 3عدهای که اسالم را بهعنوان دینی در حیطه شعائر اسالمی و نه حکومت یا سیاسات
اسالمی می دانند و لذا با تیدید م،هوم اساالم باه مسالمانان یرفادار حقاو زناان و اساالم،
فمینیسم اسالمی را فمینیسم مسلمانان میدانند (کرمی ،شریعتپناهی.)240 :1392 ،
از منظاار گااروه اول ،فمینیساام اسااالمی عماال و گ،تمااان فمینیسااتی اساات کااه در درون
پارادایم اسالمی مطارح مایشاود (.)Badran,2002

از ایان منظار فمینیسام اساالمی از یریای

انطبا مجدد اسالم با پیام قرآنیِ برابری انساانها و عادالت اجتمااعی ،ناخالصایهاای وارد
شده در اسالم را دگرگون میکند .این دگرگونسازی به معنای بازگرداندن اسالم به اصول

زمینههای تعامل و تفاوتِ جنبش فمینیسم و انقالب اسالمی در عرصه جهانی

است (زیبایینیاد.)80 :1387 ،

خاود از یریاای ماتن مقااد  -و ناه دگردیساای و تبادیل آن بااه یاک مااتن مت،ااوت -اساات
(2006

 .)Badran,از منظاار گااروه دوم ،فمینیساام اسااالمی بااه معنااای «حقااو زن در اسااالم»

امکانپذیر است .از این منظر فمینیسم اسالمی بهمثابه حرکتی تازه میان زنان مسلمان
برای استی،ای حقوقی که به اعتقاد آنها قرآن و حدی

ارزانی داشته اسات،

اما آداب و رسوم و قواعد میلی اجتما از آنها میرومشان کارده» اسات و
این فمینیسم اسالمی «بسایار باهجاتر از فمینیسام غربای اسات .چراکاه بیشاتر
فمینیستهای اسالمی ،زنان پرهیزگاری هستند که این کار را در چهارچوب
جهانبینی اسالم انجام میدهند (نصر.)399 :1384 ،
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با توجه به این تووییات میتوان گ،ت که اگر ما از فمینیسم معنای عامی مانناد جنابش
احیای حقو زنان را برداشت کنیم یعنی اگر معنا را خیلی وسیع و عام بگیریم و با مسامیه
مطرح کنیم ،میتوانیم فمینیسم اسالمی داشته باشیم (حقیقت .)55 :1384 ،به عبارتی دیگار
در بین مخال،ان م،هوم فمینیسم اسالمی این مووو قابلپذیرش است کاه اکناون در جهاان
اسالم یک سری از حقو و آزادیهای مشرو زناان پایماال مایشاود لاذا بایاد باه دنباال
احیای این حقو و رفع موانع پیشروی کرامت و آزادیهای مشرو زنان در جامعه برآماد،
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

لذا جنبشی که به دنبال ابراز هویت زن مسلمان (هویتی انسانی ،عقالنی و مبتنی بر فقه پویاا و
بااه دور از خرافااات و تیجاار) ،ت ا مین کراماات ،حقااو و آزادیهااای مشاارو آنااان باشااد
قابلپذیرش است .حال میتاوان اسام ایان جنابش را «فمینیسام اساالمی»« ،جنابش اساالمی
زنان»« ،جنبش زنان مسلمان»« ،جنبش فمینیستهای مسلمان» یا «جنبش اسالمی بارای تا مین
حقو و کرامت زنان» نامید .هرچند باه نظار مایرساد کااربرد اصاطالح فمینیسام اساالمی
تضادی با رویکرد انقالب اسالمی در کاربست م،اهیم مدرن ندارد و بهعالوه زمینه بیشاتری
برای ابراز هویت خاص این جنبش در عرصه جهانی فاراهم سااخته و امکاان بیشاتری بارای
تعامل با سایر جنبشهای فمینیستی در عرصه جهانی فراهم میسازد .بااینوجود باا توجاه باه
برخی از حساسیتها به کاربرد این اصطالح ،میتوان کاربرد اصطالح جنبش فمینیستهای
مسلمان یا جنبش زنان مسلمان را مورد توجه قرار داد.
با توجه به هویت انقالب ایران میتوان شکلگیری جنبش فمینیسم اساالمی (یاا جنابش
فمینیستهای مسلمان) را متصور شد و این جنبش خود مایتواناد در تعامال باا جنبشهاای
فمینیستی در عرصه جهانی قرار گیرد لذا میتوان نوعی تعامل و همساویی میاان فمینیسات-
های مسلمان و سایر فمینیستها در عرصه جهانی را متصاور شاد .البتاه پرواواح اسات کاه
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فمینیسام اسااالمی باا فمینیساام جهااانی ت،اوتهاایی دارد کااه مبنااییترین آنهااا عبارتنااد از:
تعریف حقو و آزادیهای زن در چهارچوب عقل و نقل (اسالم) و ناه چهاارچوبی صارفاً
عقالنی (سکوتر) و توجه اسالم به تبیین نسبت زن و مرد و ت مین حقو هر یک با توجه باه
نهاد خانواده .به نظر میرسد این ت،اوتها در بطن جریانهای مختلف فمینیستی با توجاه باه

«موج سوم فمینیسم»« ،پسافمینیسم» و یرح مووو «ت،اوت» در عرصه جهاانی قابلپاذیرش
خواهد بود .تزم به ککر است که در اینجا و همچنین در سنجش نسبت سایر مؤل،هها وجاوه
و مبانی مشترن جنبش فمینیسم فراتر از ماوجهاای مختلاف فمینیساتی ماورد توجاه اسات،
پرواوح است که میان موجهای مختلف فمینیستی و فمینیسم اسالمی یا جنبش زنان مسلمان
سطوح و وجوه مختل،ی از قرابتها و ت،اوتها (زمیناههای تعامال و ت،ااوت) قابال بررسای

ب .زمینههای تعامل و تفاوت انقالب اسالمی و جنبش فمینیسم از نظر مؤلفه رقیب در عرصه جهانی

رقبای انقالب اسالمی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خاارجی بسایار فراتار از جنابش
فمینیسم هستند .بااینوجود اگر این رقبا را برای تناظر بیشتر آن با جنبش فمینیسم تقلیل داده
و در عرصه زنان در نظر بگیریم میتوان آنها را با یکدیگر مقایسه نمود.
اگر ت،سیر موسع آلن تورن از جنبش زنان را مبنا قرار دهیم در این ت،سیر جنبش زنان به
دنبال رقابت با نو خاصی از مدرنیزاسیون شکلگرفته در غرب است .مدرنیزاسیونی کاه باه
ایجاد قطببندیهای ناابرابر ،مجموعاههاای اجتمااعی و فرهنگای موجاد ناابرابری ،روابا
سلسااله مراتبای وجهااانی مصاارفگاارا منجاار شااده اساات .از آنجااا کااه یکاای از وجااوه ایاان
مدرنیزاسیون غربی ،شکلگیری سرمایهداری و تبعات فرهنگی ،اجتماعی و اقتصاادی ناشای
از آن است لذا این امکاان نظاری ایجااد مایشاود کاه در بطان مخال،ات باا مدرنیزاسایون
کالسیک غربی مخال،ت با نظام سرمایهداری و نظام سالطه (فرهنگای ،سیاسای و اقتصاادی)

زمینههای تعامل و تفاوتِ جنبش فمینیسم و انقالب اسالمی در عرصه جهانی

است.

ناشی از این مدرنیزاسیون کالسیک را نیز جای داد .در اینجا و از این منظار زمیناه همساویی
بین جنبش فمینیسم و انقالب اسالمی از نظر مؤل،ه رقیاب قابلتصاور خواهاد باود چارا کاه
انقالب ایران به دنبال رقابت با مدرنیزاسیون غربی است مدرنیزاسیونی که وجوه قطببنادی
کننده آن در قالب استکبار جهانی و نظام سلطه (فرهنگای ،سیاسای و اقتصاادی) و سارمایه-
داری جهانی از رقبای اصلی انقالب اسالمی در عرصه جهانی هستند.
اما اگر فمینیسم را بهمثابه جنبشی بدانیم که در رقابت با نظام سلطه مردانه به ابراز هویات
خود اقدام نموده است ،آنگاه بین این رقیب و رقیبی که انقالب اسالمی برای خاود تعریاف
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نموده همسویی وجود ندارد .نکته حائز اهمیت در اینجا آن است که انقالب اساالمی مبتنای
بر ارزشهای خود ،از منظر روحی زن و مرد را یکسان و از نظر جسمی مت،اوت مایداناد و
در کل به برتری یکی بر دیگری معتقد نیست لذا در اندیشاه اساالمی ن،ای سالطه مرداناه و
ایجاد فرهن

 ،جامعه یا سلطه زنانه مورد پذیرش نیست .بااینوجود در یاک نگااه تااریخی

در جوامعی همچون ایران نوعی ظلم و اعمال سلطه بر زنان را میتاوان متصاور شاد هرچناد
این ظلم در برخی از موارد بیش از آنکه ناشی از نوعی سلطه مرداناه باشاد ناشای از ناوعی
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

سلطی حکومت است ،اما بههرحال آنچه بر زنان ایران اعمالشده بهگوناهای باوده کاه آنهاا
احسا

میکنند که مورد ستم و سلطی مردانه واقع شدهاند .در اینجا تزم است که احساا

مورد ستم واقعشدن را از خود مورد ستم واقعشدن ت،کیک کرد .به عبارتی دیگر ،در اینجاا
مسئله امنیت ،احسا
مؤیدات احسا

مورد ستمبودن با در ستم بودن را باید جدا کرد .باااینوجود باهعنوان

ستم بر زنان ایرانی در ادامه به دو نکته اشاره میشود:

نخست آنکه ،وجود نوعی ستم بر زناان را مایتاوان در مقدماه قاانون اساسای مالحظاه
کرد .آنجا که میگوید« :زنان به دلیل ساتم بیشاتری کاه تااکنون از نظاام یااغوتی متیمال
شدهاند استی،ای حقو آنان بیشتر خواهد بود» .در اصل بیست و یکم قانون اساسای در بیاان
حقو زنان ،دولت موظف شده است که« :حقو زن را در تمام جهات باا رعایات ماوازین
اسالمی تضمین نماید» و «زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقو ماادی و
معنوی او» را ایجاد نماید .در این عبارت ،بهگونهای مایتاوان عادم رعایات حقاو زناان و
ورورت احیا و تضمین این حقو را مالحظه کرد.
نکته دوم ،بیانات آیتاهلل خامنهای است .ایشان معتقدند که:
آری حرکت در جهت احقا حقو زنان در جوامع اسالمی و در جامعه ما
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حتماً باید انجام گیرد منتها بر مبنای اسالمی و با هادف اساالمی .یاک عاده
نگویند که این چه نهضتی است ،این چه حرکتی است مگر زن در جامعه ما
چه کم دارد؟ مت س،انه ممکن است بعضی اینگونه فکر کنند .این ،ظاهربینی
اساات .زن در همااه جوامااع -از جملااه در جامعااه مااا-گرفتااار سااتم و دچااار

کمبودهاااایی اسااات کاااه بااار او تیمیااال مااایشاااود» (خامناااهای:1376 ،
.)farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2859

عالوه بر موارد فو با توجه به م،هوم «استکبار» در اندیشه اساالمی و باا در نظار گارفتن
م،هوم عامی که این وا ه دارد شاید بتوان یک «استکبار مردانه» را نیز در بطان آن معناادهی
نمود و یکی از رقبای فمینیسم اسالمی را وجود اساتکبار مرداناه در جامعاه اساالمی ترسایم
برترییلبی و سلطهجویی مردانه ترسیم نمود.
در مجمو مایتاوان گ،ات اگار رقیاب جنابش فمینیسام را مجموعاههاای اجتمااعی و
فرهنگی موجد نابرابری و رواب سلسله مراتبی و سلطه مردانه و تبعاات حقاوقی ،اجتمااعی،
اقتصادی و فرهنگی آنکه موجب قطببندی و رواب سلسله مراتبی میشود بدانیم و رقیاب
انقالب اسالمی در حوزه زنان را نوعی خاوی اساتکبار مرداناه و نظاام حقاوقی ،اقتصاادی و
فرهنگی ناشی از آن بدانیم ،آنگاه ومن وجود ت،اوتهای مهم میان این دو رقیب مایتاوان
اشتراکاتی را میان این دو رقیب متصور شد بنابراین فمینیسم اسالمی با میوریت این رقباای
مشترن میتواند به دنبال نقشآفرینی و همافزایی با جنبشهای فمینیستی همساو در عرصاه
جهانی باشد.
ج .زمینههای تعامل و تفاوت انقالب اسالمی و جنبش فمینیسم از نظر مؤلفه هدف در عرصه جهانی

جنبش فمینیسم بهمثابه جنبشی برای ت مین حقو زنان با انقالب ایاران و انقالبای انساانی

زمینههای تعامل و تفاوتِ جنبش فمینیسم و انقالب اسالمی در عرصه جهانی

نمود لذا در این صورت رقیب جنبش فمینیسم اسالمی را میتوان استکبار در شکل روحیاه

اسالمی ،برای تیقی حکومت و جامعه اسالمی و زمینهسازی برای برپایی حکومات جهاانی
مهدوی و ترییر در مناسبات فردی و اجتماعی در عرصه جهاانی (بار پایاه عادالت) از منظار
سطح هدف بسیار مت،اوت است .میتوان گ،ت از آنجا که یکی از وجوه ترییر در مناسابات
فردی انسانی بر پایه عدالت ،ترییر در رابطه فردی و اجتمااعی زناان و ابتناای ایان رابطاه بار
اسا

عدالت است ،بنابراین این دو هر چند در یک سطح نیستند ،اما فمینیسام (بهخصاوص

با قرائتی اسالمی) و انقالب اسالمی میتوانند همسو با یکدیگر قرار بگیرند.
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اگر همانیور که آلن تورن معتقد است هدف جنبش زنان را خود تیقیبخشی زناان و
رفع موانع این امر و حرکت به سمت یک مدرنیته جدید که در آن رواب سلطهآمیز وجاود
ندارد (بهخصوص سلطه مردان بر زنان) بدانیم ،آنگاه هدف جنبش فمینیسم با هدف انقالب
اسالمی همسویی بیشتری پیدا میکند ،هر چند کاه همچناان دارای اخاتالف ساطح هساتند
چرا که انقالب اسالمی با خود تیقایبخشای زناان همچاون خاود تیقای بخشای ماردان در
چهارچوب منظومه فکری اسالم همسو است ،اما صرفاً به دنبال این خود تیقیبخشی نیسات
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

و برای آن نیز تعاریف و جهتگیریهای خاصی قائل است .اگر هدف جنابش فمینیسام را
احیای حقو زنان بدانیم آنگاه همسویی بین انقالب اساالمی و جنابش فمینیسام قابلتصاور
خواهد بود چراکه هویت انسانی ا اسالمی انقالب ایران در بطن خاود ،جنابش فمینیسام در
چهارچوب اسالمی است که به دنبال احقا حقو انسانی 1زنان است جنبشی که باه دنباال
ابراز هویت زن مسلمان ،احقا حقو و احیاای آزادیهاای مشارو زناان و خاود تیقای-
بخشی زنان است (هرچند مووو خود تیقیبخشی انسان در اساالم و در منظوماه مدرنیتاه
جای بیثای م،صال دارد ،اماا در یاک نگااهی کاالن باین ایان دو ،مایتاوان اشاتراکاتی را
پذیرفت.
در بیان یکی از ت،اوتها میتوان گ،ت کاه در اساالم تعباد ،بنادگی کاردن و مقاومات
کردن در برابر برخی از امیال جزء ارزشهای اساسای اسات و اساسااً خاود تیقیبخشای در
چهارچوبی فراتر که میتوان از آن به «خود تکاملبخشی» نام برد قابلپاذیرش اسات .اگار
فراتر از اهداف کالن به اهداف جزئیتر گرایشهای مختلف فمینیستی توجه کنایم در ایان
سطح میتوان زمینههای تعامل و ت،اوت انقاالب اساالمی و باه عباارتی دیگار جنابش زناان
همساو بااا انقااالب اسااالمی و جناابش فمینیسام جهااانی را جسااتجو کاارد .میتااوان برخاای از
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مهمترین این زمینهها را بهصورت زیر برشمرد:
 .1در اندیشه اسالمی ،زناان و ماردان در حقاو انساانی خاویش عمومااً مشاترن میباشاند( .ر.ن :منشاور حقاو و
مسؤلیتهای زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران ،مصوب پانصد و چهل و ششمین جلسه مورخ  1383/06/31شاورای
عالی انقالب فرهنگی).

زمینهاای تعامل :برابری حقاوقی ،سیاسای و اجتمااعی ،1کساب اساتقالل اقتصاادی و
برخورداری از حقو مالکیت ،برابری در عرصه آموزش و باهوییه عرصاه آماوزش عاالی،
حضور مؤار زن در عرصههای مدیریتی ،توانایی بر ح،ظ و کنترل بادن ،ای،اای نقاش ماؤار
اجتماعی ،افزایش مشارکت سیاسی ،2یرد کلیشههای زنستیزانه و...
زمینهاای تفاوت :کمتوجهی ،بیتوجهی و یا ن،ی آموزههاای دینای ،3ن،ای تمایزهاای
غیراخالقی در رواب جنسی.

نتیجهگیری

در مجمو میتوان گ،ت هویت ،اهداف و رقباای انقاالب ایاران فراتار از جنابش فمینیسام
بهمثابه جنبشی مدرن و ود سلطه (مردانه) ،آزادیخواه و برابرییلب به دنبال ت مین حقاو
و خودتیقی بخشی زنان است .باااینوجود اگار هویات جنابش فمینیسام را جنابش احیاای
حقو و خودتیقی بخشی زنان بادانیم ،آنگااه انقاالب اساالمی هاویتی باهعنوان «فمینیسام
اسالمی»« ،جنبش فمینیستهای مسلمان» یا «جنابش اساالمی بارای احقاا حقاو زناان» را

 .1در اساالم ،زن و مارد در فطارت و سرشات ،هادف خلقات ،برخاورداری از اساتعدادها و امکاناات ،امکاان کساب
ارزشها ،پیشتازی در ارزشها و پااداش و جزای اعمال فارغ از جنسیت ،در برابر خداوند یکسان مایباشاند و فقا باه

زمینههای تعامل و تفاوتِ جنبش فمینیسم و انقالب اسالمی در عرصه جهانی

جنسی -جنسیتی ،رویکرد انتقادی باه خاانواده و نهادهاای وابساته باه آن ،تارویج الگوهاای

واسطه رشد همهجانبه انسانی در سایه دانش و علم ،تقوای الهی و ایجااد جامعاهایی شایساته بار یکادیگر مزیّات دارناد.
(ر.ن :همان ،بخش اصول و مبانی).
 .2ر.ن :همان ،فصلهای دوم ،سوم و چهارم).
 .3هرچند در مجمو میتوان گ،ت که فمینیسم جهانی به مباح

دینی در عرصه زنان خوشابین نیسات باا ایان وجاود

باید گ،ت که نسبت جریانها فمینیستی با دین دارای نوسان بوده است .گرچه فمینیسم در گذشته خود (در غرب) .یک
سرچشمه دینی مهم به اسم انجیل داشته و برابری انسانها باا اساتناد باه آن مطارح میشاد اماا در ماوج دوم ،گرایشاهای
سکوتر برجسته شدند و نقش دین در فمینیسم کاهش یافت .با این وجود با توجه به اینکه در سالهای اخیر از یاک ساو
فمینیستهای مذهبی ظهور پیدا کردهاند (داورپناه .)1399 ،و از سویی دیگر با مطرح شدن مباحثی چاون چنادفرهن
گرایی ،رواب بینفرهنگی و توجه به مووو «ت،اوت» ،زمینه بیشتری برای دین در فمینیسم ایجاد شده است.
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برمیتابد .با این اوصاف مبتنای بار هویات انقاالب اساالمی مایتاوان شاکلگیاری جنابش
فمینیسم اسالمی را متصور شد و این جنبش میتواند به دنبال همافزایی باا ساایر جنبشهاای
فمینیستی همسو در عرصه جهانی باشد .البته واوح است که فمینیسم اسالمی وامن داشاتن
زمینه مشترن با فمینیسم جهانی ت،اوتهاای مهمای باا آن دارد کاه ایان ت،اوتهاا در بطان
جریانهای مختلف فمینیستی در عرصه جهانی قابلپذیرش است.
اگر هدف جنبش فمینیسم را احیای حقو زناان بادانیم ،آنگااه همساویی باین انقاالب
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

اسالمی و جنبش فمینیسم قابلتصور خواهد بود چراکاه هویات انساانی ا اساالمی انقاالب
ایران در بطن خود جنبش فمینیسم را در چهارچوب اسالمی برمیتابد .جنبشی که باه دنباال
ابراز هویت زن مسلمان ،احقا حقو  ،احیای آزادیهای مشرو زنان و خود تیقیبخشای
زنان است اما اگر هدف جنبش فمینیسم را تشابه زنان و ماردان در تماام عرصاههاا بادانیم،
انقالب اسالمی و فمینیسم دارای تمایز اساسی با یکدیگر هساتند لاذا در مجماو مایتاوان
گ،ت که هرچند انقالب اسالمی و جنبش فمینیسم در سطیی کالن در تیقای حقاو زناان
همراه هستند اما با یکدیگر مت،اوتند .به عبارتی دیگر ،جنبش فمینیسم و فمینیسم اساالمی در
بخشی از مسیر احیا و ت مین حقو زنان همراه است اما مقصدی که هر یاک از ایان دو در
یی این مسیر برای خود متصورند مت،اوت است.
در سطح مؤل،اه رقیاب نیاز ،اگار رقیاب جنابش فمینیسام را مجموعاههاای اجتمااعی و
فرهنگی موجد نابرابری و رواب سلساله مراتبای و سالطه مرداناه بادانیم و از ساویی دیگار،
رقیب انقالب ایران در حوزه زنان را نوعی خوی استکبار مردانه و نظام حقوقی ،اقتصاادی و
فرهنگی ناشی از آن بدانیم ،آنگاه ومن وجود ت،اوتهای مهم میان این دو رقیب مایتاوان
اشتراکاتی را میان این دو رقیب متصور شد اما اگار رقیاب جنابش فمینیسام را صارفاً نظاام
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قطببندی و سلطه مردانه بدانیم ،این رقبا دارای تمایز اساسی باا رقباای انقاالب اساالمی در
سطح جهانی خواهند بود .نسبت انقالب اسالمی و جنبش فمینیسم (در منظری کلی) «تضاد»
نیست بلکه این نسبت را میتوان «ت،اوت» دانست .ت،اوتی کاه در بطان خاود زمیناههاایی را
برای همراهی و تعامل آنها فاراهم مایساازد .فعالیات جنابش فمینیسام اساالمی در عرصاه

علمی و اجتماعی ایران برای ابراز هویت زن مسالمان و پیگیاری حقاو و آزادی زناان (در
چهارچوب اندیشه امام خمینی و قانون اساسی) ،باع خواهد شد که فمینیستهای مسالمان
در ایران و جهان اسالم از ان،عال نسبت به سایر جنبشهای فمینیستی و خواستههای نهادهاا و
کنوانسیونهای بینالمللی پیرامون زنان خارج شوند و با یرح ایدهها و دیادگاههاای جدیاد
(مبتنی بر فقه پویا و عقالنیت اسالمی) موجد رویکردهاای جدیاد در جنبشهاای فمینیساتی
رقیب مقاومتنموده و نقش فعاتنهتری در عرصه جهانی ای،ا نمایند .بدین منظور میبایسات
زمینههای مناسب برای فعالیت فمینیستهاای مسالمان (زناان کنشاگری کاه باه دنباال خاود
تیقیبخشای ،احقاا حقاو و تا مین آزادیهااای خاود در چهاارچوب اساالم هسااتند) در
عرصههای علمی و عملی در ایران و زمینههای حضور آنهاا در مجاامع مرباوش باه جنابش
فمینیسم در سطح جهانی فراهم شود تا آنها بتوانند از این فرصت برای ابراز هویات خااص
خود در عرصه جهانی است،اده نمایند و با همافزایی با فمینیساتهاای همساو باه مقاومات در
عرصه جهانی مبادرت ورزند.
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