
  

  پذيري فمينيسم  عدم جامعه
  در ايران 

  
  اكرم حسيني 

  
هاي جريان فمينيست در ايران عدم توفيق آن در ايجاد يك  از آخرين نگراني

هاي  ي عوامل فعال آن در كشور، تالش به گفته. جنبش فراگير زنانه است
 ي اخير، از داخل و خارج، تنها در حد گفتماني محفلي ي آنان طي دو دهه وقفه بي

كنند  ميلي عبور مي ها از كنار آن با بي اي خواص باقي مانده است و توده ميان عده
بيني بيشتري نگاه كنيم، تنها توفيقشان توجه دادن و متمايل ساختن  و اگر با خوش

ي اين امر  جماعتي از سطوح روشنفكر جامعه اعم از ديني و غيرديني به مطالعه
  . اجتماعي بوده است

ي ديني بعد از انقالب اسالمي  ي انديشه كه مسئله زنان در حوزهاز طرفي با آن
اجتماعي ما از جمله حضرت  -ي جامعه تلقي شده و رهبران ديني از مسائل عمده

اند و از  و مقام معظم رهبري عنايتي ويژه بدين امر داشته) ره(امام خميني 
از حقوق  دفاع«رهنمودهاي صريح آنان، مباني فكري و گفتمان اصلي جريان 

صورتبندي شده است، اما با گذران نزديك به سه دهه هنوز راهي روشن، » زنان

                                                 
  -  و سردبير مجله زن روزفصلنامه عضو هيأت تحريريه.  



  

دغدغه مدعي  مستقل و راهبردي فراروي زنان مسلمان گشوده نيست تا بي
در . جانبه خود باشد پيمودن مسير متعادل اسالمي و مطمئن از دريافت حقوق همه

نيز به جنبشي فراگير و مؤثر  هاي آنان يك كالم مطالبات زنان مسلمان و تالش
علت عقيم ماندن . زني است ي ابتدايي و چانه منجر نشده است و هنوز در مرحله

حاميان فمينيست  - ي تالشگر ي تلقي از مسائل زنان و دو جبه اين دو حوزه
براي ايجاد جنبشي زنانه در  - ي اسالم وارداتي و مدافعان حقوق زنان به پشتوانه

  ت؟ ايران چه بوده اس
شود و با كندي راه  اينكه چرا جريان فمينيست در ايران با تأخير وارد مي

زيرا عوامل فعال طي اين دوران كليه . پيمايد، بايد علت را در بستر حركت ديد مي
هاي  هاي اجتماعي، نشست هاي قشري، پژوهش مساعي خود را در قالب آموزش

هايي كه در ديگر  ار و راهاي، توجيه عناصر بومي و به كار گيري ابز منطقه
ي اين  اند؛ پس بايد گيرنده كشورهاي منطقه پاسخگو بوده است داشته

  . ها يعني جامعه ايراني مورد تحليل قرار گيرد گذاري سرمايه
ي اول بايد گفت كه جنبش زنانه در ايران از نگاه هستي شناسانه از  در وحله

  زيرا؛ داشتن عناصر ساختاري تاكنون محروم بوده است 
زيربناي فمينيست، نگاهي اومانيستي و عنايتي پوزيتيويستي داشتن به عالم  -1

اي بريده از خدا كه در آن انسان بر كرسي خداوند نشسته و  هستي است؛ هستي
پرونده آخرت را بسته است؛ لذا جامعه ما كه يك جامعه ديني است و ايدئولوژي 

هاي فردي و اجتماعي  حتي خواستكند،  توحيدي، تكليف هر چيز را معلوم مي
  . جانبه با اين حركت است را، در تقابل همه



  

هايي است  گيري و پويايي، نيازمند مؤلفه يك جنبش اجتماعي، براي شكل -2
ي مسير خواهند  شوند و ثانياً تعيين كننده گيري جنبش منجر مي كه اوالً به شكل

  . بود
ي  خ ماده باشد، اولين مؤلفهپاس داشتن يك نياز مشترك يا خواستي كه بي

هاي ديگري چون  شرط عالوه بر اين، پيش. گيري يك جنبش اجتماعي است شكل
هاي ارتباطي و بسيج  دهي و تشكل، ايجاد شبكه داشتن رهبري واحد، سازمان

يكي از علل ) شناسي سياسي، نشر ني حسين، بشيريه، جامعه(امكانات و منابع 
مينيست در ايران، اين بوده است كه نتوانسته زنان را ها توسط ف ناتواني بسيج توده

  . آميز عمومي متمركز گرداند حول يك نياز مشترك، يعني يك وضعيت تناقض
هستيم؛ زنان به عنوان » جنبش زنان«گيري  شاهد شكل ]كه[در قرن نوزدهم «

هاي موجود را  يك گروه و نه به عنوان افراد، وضعيت خود و مشروعيت ديدگاه
دانند و بر فرودستي، مظلوميت و تحت ستم بودن خويش تأكيد  ترديد مي قابل
كنند كه از نظر موقعيت اجتماعي، در جايگاه  در اين زمان احساس مي... ورزند مي

برند، يعني وضعيتي كه در آن هستند با وضعيتي كه انتظار  آميزي به سر مي تناقض
آميز و  ين وضعيت تناقضاساسي ترين عامل پيدايش ا. دارند، مغايرت دارد

يا تجرد است، اساساً جنبش زنانه، جنبشي » مدرنيته«گيري جنبش زنانه  شكل
اي بر مطالعات زنان، حميرا  مقدمه. (»است مدرن و متعلق به دوران مدرن

  )28مشيرزاده، ص
ي ايراني طي  مسير تكاملي رخداد فمينيست كه در بيان باال آمده، در جامعه

ترين عامل تغيير است، با ظهورش  والً مدرنيته كه به عنوان مهمنشده است؛ زيرا ا



  

در ايران، در همه جوانب تأثيرگذار نيست، بلكه مظاهر اقتصادي و اجتماعي و 
ي قاجار،  تاحدودي فرهنگي آن به شكلي نسبتاً خزنده و گام به گام از دوره

د اما عواملي گير ي پهلوي اوج مي كند و در دوره ايراني را به خود مشغول مي
كند؛ به طوري كه  چند، از تأثير مطلق آن در انديشه و باور ايراني جلوگيري مي
ي كاالي دنياي  كننده ايراني با حفظ باورهاي ديني و ملي خود، زيركانه مصرف

هاي بيش از يك قرن روشنفكران خودباخته جوابي  تالش. ماند مدرن باقي مي
ي آنها را پنبه  هاي چندين ساله سالمي رشتهدهد و باالخره انقالب ا مناسب نمي

كرده و جامعه انقالبي ايران را به عنوان الگوي جامعه اسالمي در عصر حاضر به 
  . كند دنيا معرفي مي

ي اسالم به انسان، حمايت بنيادين از حقوق زن و مرد، نگاه  توجه ويژه -3
ي و عملي از زنا ي اقشار و خالصه جانبداري نظر محور به نيازهاي همه عدالت

هاي ديني، زنان را به داشتن يك حامي برتر دلگرم مي دارد و  در قرآن و آموزه
هاي حكومتي در قانون و  هاي موردي از سوي مردان در خانواده يا ضعف ظلم

  . كند صدا نمي اجرا، آنان را براي يك حركت جمعي تحريك و هم
ياي غرب به خصوص امريكا گراي حاكم بر دن ي اومانيستي و نسبي انديشه -4

كه محوريت بسياري از جنبش هاي اجتماعي زنان را داشته است، بروز چنين 
هاي اجتماعي را خواست  تابد، زيرا بهنجارها و ناهنجاري هايي را برمي جنبش

مردم رقم مي زند و مالك خير و شر يا حق و باطل، ميل افراد است؛ لذا همين 
، حركت آفرينند، زيرا سريعاً به گفتماني واحد شوند كه اميال عمومي همسو مي

يعني مهم . اي است گرايي اولين خاستگاه چنين ايدئولوژي از سوي لذت. رسند مي



  

البته در لذت هم، . باشد ترين فلسفه براي زندگي و هستي، اصالت لذت مي
ها بايد  ي زمينه همه. اخالق بازاري حاكم است يعني عرضه، تقاضا و سود بيشتر

ها براي  اي لذت بيشتر فراهم شود و آخرين مطالبات مردم، بسترسازي حكومتبر
  . تأمين هرگونه لذتي است

ترين كار  لذا در چنين جوامعي، به جنبش كشاندن هر خواست مشتركي ساده
در حالي كه در . توان تغييرات اجتماعي را صورت بخشيد است و به راحتي مي

ي اقشار و از  ي مهم همه اي فردي دغدغهجامعه مسلمان ايراني، گرچه نيازه
هاي ديني محك  جمله زنان بوده و هست، اما هر نياز و لذتي با مقياس ارزش

به همين . هايي است خورد و اخالق حاكم بهترين مانع از بروز چنين حركت مي
دليل است كه آخرين استراتژي بانيان تغيير در جامعه ايراني، به هم ريختن 

  . باشد مقابله با اخالق اسالمي در ميان جوانان و زنان مي ساختار ديني و
كند و با  در جوامع سكوالر، هر حركتي بريده از قبل و بعد خود بروز مي -5
در دوران مدرن يا گفتمان تجرد، زندگي امروز «. گيرد هاي زمان شكل مي ايده

هيچ امري هيچ پيوندي با گذشته ندارد و گذشته مالك و مبناي توجيه و تداوم 
ي جمعي خويش  به تعبير ديگر، مردم براي طرح اراده). 1990كيدنز، (» نيست

هاي  در حالي كه يكي از مالك. ها را نمي خوانند طلبند و تجربه الگويي نمي
گر و الگوهاي عيني او در  صحت عمل براي هر فرد مسلمان منابع هدايت

  . هاي پذيرفته شده است شخصيت



  

در تلقي دوم، يعني دفاع از حقوق زنان با معيارهاي بومي اما اينكه فمينيست 
و تفكر اسالمي نيز در ايران چندان جايگاه فراگيري نيافته است و هنوز به عنوان 

  . نشيني اين بحث نيز قابل تأمل است علل حاشيه. اي جدي تلقي نشده است مسئله
يك گيري  جدي ندانستن مسئله جنبش زنان و نداشتن خوف از شكل -1

  . نهضت زنانه از سوي صاحبنظران و مسئوالن
از آنجا كه اسالم . عدم تفسير دقيق و روشن از ديدگاه اسالم در اين امر -2

بين است؛ تكليف انسان را در كليه شرايط زيستي به  گرا و واقعيت مكتبي حقيقت
منابع اوليه ديني، در رأي آن قرآن كريم و سيره . روشني تعيين نكرده است

ي حقوق و  ، به روشني موقعيت زنان و مردان را در دو حوزه)ع(ومين معص
با طرحي ) ره(در عصر حاضر نيز، حضرت امام خميني. وظايف بيان فرموده است

هاي غني را به صحنه اجتماع آوردند و زنان را همپاي مردان  نوين، آن آموزه
اي رهبر معظم  ها بها دادند و حضرت آيت اهللا خامنه ي عرصه مسلمان در همه

اند؛ اما همچنان  انقالب، خطوط اصلي پرداختن به اين امر را پيوسته ترسيم نموده
حقوق و وظايف زنان در محاقي از شك و احتياط ميان تصميم گيرندگان و 

  . مجريان باقي مانده است
ترديد و سكوت محافل علمي در اين موضوع و مغفول ماندن آن از طرح  -3

هاي اخير  سر و صداي نسبتاً فراوان اين امر، خصوصاً در سال آكادميك؛ با وجود
هاي مياني  هاي مختلف، مسئله همچنان در سطح گروه و نشست و برخاست

خاص متوقف مانده و انديشمندان حوزوي و دانشگاهي حضوري خنثي در اين 



  

اي از سوي آنان  كننده گيري تعيين اند و تاكنون داوري جدي و موضع ميان داشته
  . مشاهده نشده است
هايي براي ورود مطالعات زنان به محافل  هاي اخير تالش با آنكه در سال

اي دانشگاهي با اين عنوان انجام شد اما همچنان از  دانشگاهي و اختصاص رشته
  . عنايت خواص علمي محروم است

ريزي،  گيري و برنامه هاي كالن تصميم اما خوشبختانه مسئله زنان در حوزه
منشور جايگاه زن در نظام جمهوري اسالمي . جايگاهي ويژه يافته است اخيراً

هاي اصلي در اين راستا بود كه با تالش مجدانه شوراي  ايران، يكي از گام
. اجتماعي زنان تهيه و به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيد -فرهنگي

ه زن و نيازهاي هاي مختلف جايگا اين منشور با پشتوانه مطالعاتي وسيع، جنبه
  . اساسي او را در توسعه شناسايي كرده و به مرز برنامه رسانده است

ساله كشور نيز با عنايتي بيش از  20انداز  در برنامه چهارم توسعه و سند چشم
گذشته نيازهاي همه جانبه زنان و عوامل پيش برنده رشد فردي و اجتماعي آنان 

تغييرات اساسي و چشمگيري در  1400ديده شده است كه اميد مي رود تا سال 
  . حوزه زنان ايران را شاهد باشيم و به مرز تعادل نزديك شويم

  


