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Abstract  
The purpose of the present research is to study challenges and contradictions of the political 

theory of feminism, especially the liberal trend supporting women's right to have religion. 

The results showed how the tenets of western contemporary political philosophy such as 

freedom, equality, justice, power and so on have brought about challenges in this regard. 

Using descriptive analysis, it was attempted to review religion and feminism in general and 

then refer to two approaches of this school toward Muslim issues in order to explain some 

challenges in the relationship between religion, politics, and gender. Besides, the aspects 

and factors of liberal feminism in handling this triplet relationship between religion, 

politics, and gender was surveyed using philosophical analysis. The reconciliation attempts 

between liberal Feminism and religion, the evaluation of political ideas in this regard and 

their pros and cons in relation to religion and gender were among other issues under 

research in this study. The results showed that the majority of liberal feminists traditionally 

assume that the life of religious women is lacking freedom, independence, justice, basic 

rights, and equality. It is just within the recent years that the above-mentioned perception 

has been doubted with Muslim women's increasing activities reflecting their experiences. 

Instead, some theories such as multiculturalism along with reconciliation between 

liberalism and religious groups have emerged. It seems that both liberal and feminist trends 

are incapable to resolve the existing contradictions in this regard as they are loaded with the 

heritage of modern political philosophy.  
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 چکیده

داری زنان بود و نشان  تعارضات نظریه سیاسی فمینیسم، به ویژه گرایش لیبرالی درباره حق دین ها و هدف پژوهش حاضر مطالعه چالش
هایی در این زمینه  داده شد که چگونه بنیادهای فلسفه سیاسی معاصر غرب مثل آزادی، برابری، عدالت، قدرت وغیره به ایجاد چالش

ضمن بررسی اجمالی نسبت دین و فمینیسم، به دو مواجهه واقعی این مکتب  تحلیلی، ـمنجر شده است. در این راستا و با روش توصیفی 
های مناسبات دین، سیاست و جنسیت در غرب تشریح شد. همچنین با روش  با مسائل مسلمانان اشاره گردیده و بخشی از دشواری

های  ست و جنسیت( بررسی شد. تالشهای فمینیسم لیبرال در مدیریت این سه گانه)دین، سیا تحلیل فلسفی ابعاد و عوامل چالش
جویانه فمینیسم لیبرال با دین و نیز ارزیابی آرای مذکور و نقاط قوت و ضعف این آرای سیاسی در نسبت با دین و جنسیت از دیگر  آشتی

ان دیندار را خالی های لیبرال به طور سنتی زندگی زن مباحث مورد بررسی در این پژوهش بود. نتایج حاکی از آن است که غالب فمینیست
های اخیر است که با افزایش فعالیت زنان  کنند. تنها در سال از آزادی، عاملیت، خودآیینی، عدالت، حقوق اساسی و برابری تلقی می

گرایی در راستای آشتی  مسلمان در بازنمایی خود و تجاربشان، این قرائت مورد تردید قرار گرفته است و نظریاتی چون چندفرهنگی
رسد هر دو گرایش لیبرالی و فمینیستی به سبب گرانباری از میراث فلسفه سیاسی  اند. به نظر می های دیندار گام برداشته رالیسم و گروهلیب

 مدرن در حل اساسی این تعارضات ناتوان باشند.
 

 فمینیسم، لیبرال، حقوق دینی، زنان دیندار. های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه1

، مسائل مرتبط با زنان است. این چالش، 2دینناظر به نی در سیاست های کنو یکی از چالش

آمد. لذا، از  تاریخی طوالنی در غرب دارد. در قرون وسطی جنس مؤنث، خطرناک به حساب می

شد و به اعمال دینی آنان نیز نگاهی تحقیرآمیز  تنفیذ مسئولیت رسمی دینی به ایشان خودداری می

در حاکمیت سکوالر منجر به تاخیر در اعطای حق رأی به زنان،  وجود داشت. بعدها همین نگرش

 (.Scott, 2009 : P.4-5به خصوص در کشورهای کاتولیك شد )

رسد در عصر رونق دینداری هستیم  ها رکود ظاهری دین در غرب، به نظر می اینك پس از سال

ند. به تبع این امر و با ا و این تغییر چنان است که برخی دوران حاضر را عصر پساسکوالر خوانده

نزاعی جدی درباره نقش دین در زندگی زنان و نسبت آن با  12پذیری دین در قرن  افزایش رویت

برابری جنسیتی درگرفت. بخشی از مسائل طرح شده عبارت است از اینکه چگونه جوامع اروپایی 

سیاسی برای افرادی که هم توانند آزادی و خودشکوفایی زنان مذهبی را تأمین کنند؟ کدام نظام  می

مونث و هم دیندار هستند، بهینه است؟ از این رو بخش مهمی از آثار فمینیستی معاصر به دین 

های لیبرال  پردازند و نظر به غلبه مکتب لیبرالیسم بر نظریه و آرمان سیاسی در غرب، فمینیست می

در مواجهه با مسائل زنان دیندار  ترین اندیشمندانی هستند که در ایضاح موضع دولت لیبرال از مهم

 اند.  از جمله مسلمانان قلم زده

هرچند ظاهراً فمینیسم و لیبرالیسم مالئمت و مناسبت دارند، در خصوص دینداری زنان، به 

پردازان  های لیبرال وجود دارد. این نظریه خصوص زنان اقلیّت، تعارضات جدی در آرای فمینیست

ظف به صیانت از زنان در مقابل هرگونه سرکوب و ظلم از جمله از سویی دولت لیبرالی را مو

شمارند.  های لیبرالی می ای سیاسی برآمده از آرمان دانند و این مداخله را وظیفه سلطه دین می

از سوی دیگر آثار  (.Nussbaum, 1999a: P.88شوند ) باالخص که ادیان غالباً پدرساالر ارزیابی می

ن متدین به ویژه مسلمانان یا درباره ایشان نگارش یافته است که در متعددی در غرب توسط زنا

                                                           

1. Politics of religion 
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های سترون دینی/سکوالر،  رونده و گذر از دوگانه فعالیت مذهبی را حرکتی کامالً پیش آنها،

 کنند.  عمومی توصیف می اجتماعی/مذهبی و خصوصی/-اقتصادی

شود،  این مشکالت مضاعف می کنند، ای لیبرال زندگی می هنگامی که گروهی دیندار در جامعه

زیرا اقتضای آزادی و به رسمیت شناخته شدن در یك جامعه لیبرال و دموکرات آن است که فرد 

ها نیز باید با اکثریت  و فرهنگی خود را نیز داشته باشد و اقلیت جواز حفظ و ابراز هویت گروهی

ها هستند، یعنی در مقایسه با مردان  رسد زنان، اقلیتی در میان اقلیّت برابر باشند. اما به نظر می

ها در معرض سرکوب و نابرابری مضاعفی هم از سوی دولت لیبرالی و هم فرهنگ مردساالر  اقلیت

شوند که این زنان در چه صورتی وضعیت بهتری  می باشند. لذا، این سواالت مطرح گروه خود می

بق فرهنگ لیبرالی یا دینی خود عمل کنند؟ دارند؟ آیا آنان آنقدر آگاه و آزاد هستند که مختارانه ط

توان ایشان را به حال خود گذاشت یا برای حفظ آنان از فشارهای جامعه غربی یا جامعه  آیا می

 شان باید مداخله کرد؟ خرد دینی

های  عالوه بر ادبیات تفصیلی این موضوع در غرب، در ایران نیز تاکنون مطالعات و پژوهش

 یسم، به خصوص گرایش لیبرالی آن انجام شده است. فراوانی در مورد فمین

(، معتقد است فمینیسم لیبرال در تالش جهت آزادی زنان با استفاده از مبانی 2933) نیا پاک

 داند.  لیبرالی ناکام مانده است و دلیل این امر را انحصارگرایی لیبرالیسم می

تعلیم و تربیت فمینیسم لیبرال از  (، نیز به نقد و بررسی اصول2931جم ) زاده و شرفی حسینی

 دیدگاه اسالم پرداخته است. 

(، در پژوهشی دیگر به نقد دیدگاه فمینیسم لیبرال در 2933زاده و همکاران ) همچنین حسینی

 اند. زمینه برابری زن و مرد از منظر قرآن و روایات پرداخته

اند، پرشمار است. ولی درباره  دهآثاری که درباره لیبرالیسم یا فمینیسم به طور مجزا تالیف ش

 حق دینی یا آزادی دینی تالیفات کمتری وجود دارد.

 (، در پژوهشی از منظر کالمی به حق دین پرداخته است.2915) بهشتی

الملل مورد بررسی قرار داده  (، حق دینی را در اسناد بین2932) سودمندی و شریفی طرازکوهی
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ر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق و معتقد است اعالمیه جهانی حقوق بش

ها آن را به رسمیت  بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت

 اند.  شناخته

با این وجود، پژوهشی که حق دینی زنان، به خصوص مسلمانان و فمینیسم لیبرال را مورد 

بت سه عنصر جنسیت مونث، دین اسالم و نظام سیاسی لیبرالی مطالعه قرار دهد و مشخصاً به نس

 یافت نشد. بپردازد،

به این ترتیب در پژوهش حاضر، ضمن بررسی اجمالی نسبت دین و فمینیسم، به دو مواجهه 

های مناسبات دین، سیاست و  واقعی این مکتب با مسائل مسلمانان اشاره شده تا بخشی از دشواری

های فمینیسم  شود. همچنین با روش تحلیل فلسفی، ابعاد و عوامل چالشجنسیت در غرب تشریح 

لیبرال در مدیریت این سه گانه مشخص شده است. گرایش لیبرالی به سبب دعوی آزادی بیش از 

مند نسبت به مسئله دین است و  های فمینیستی، دچار تعارض و در عین حال دغدغه سایر جریان

های مختلف، مواجهات متنوعی با این امر و به ویژه  بندی اولویت های لیبرال متناسب با فمینیست

جویانه فمینیسم لیبرال با دین نیز مورد بررسی قرار  های آشتی زنان مسلمان دارند. از این رو تالش

گرفت. در پایان آرای مذکور و نقاط قوت و ضعف این آرای سیاسی در نسبت با دین و جنسیت 

 ارزیابی شد.

 های فمینیستی گرش. دین در ن2

پیش از پرداختن به این موضوع شایسته است مقصود از فمینیسم به اختصار بیان شود. در 

شود، زیرا در نظر بسیاری از پژوهشگران، فمینیسم بیش از  تعریف فمینیسم اجماعی مشاهده نمی

)منسبریج و  گیری سیاسی برای اصالح و تغییر جهان است مند باشد، یك موضع ای نظام آنکه نظریه

 (.21: ص2931 دیگران،

ترین منتقدان دینداری زنان، بسنده شده  به عنوان یکی از مهم 2در این پژوهش به تعریف اوکین

                                                           

1. Okin 



111  99 ، تابستان29شماره ، 8سال ، سیاست متعالیه 

شان محروم شوند، باید  است که طبق آن فمینیسم یعنی باور به اینکه زنان نباید به خاطر جنسیت

ثل مردان از فرصت زندگی رضایت بخش و کرامت انسانی برابر با مردان داشته باشند و بتوانند م

 (.Okin, 1999: P.10انتخاب آزاد بهره گیرند )

اند. آنها زنان و مادران  ها ادیان توحیدی معاصر، گرفتار جنسیت زدگی در نظر اغلب فمینیست

پذیرند و میل  گرایان را نمی شناسند. همجنس کنند و تنها مادران را به رسمیت می را تفکیك می

ها و تروریسم، بدن زنان را  کنند. چون وضعیت فعلی جنگ تمدن ا منحصر به تولیدمثل میجنسی ر

های جنسیتی در  مبدل به نشانگان فرهنگ، هویت و سطح پیشرفت جوامع نموده است، لذا، تفاوت

کنند که زنان  ها تصور می ادیان به شکلی واکنشی و بنیادگرایانه دوباره اهمیت یافته است. فمینیست

 آنها)یعنی سفید، اروپایی، مسیحی( قبالً آزاد شده و نیاز به چیز بیشتری ندارند. اما زنان  ما

)غیرسفید، غیراروپایی، غیرمسیحی( در بند هستند و چه بسا نیازمند لیبرالیسم و آزادسازی اجباری 

 (.Braidotti, 2008: P.6باشند )

جمله مسیحیت، را به طور کلّی تر، همه ادیان، از  های افراطی همچنین برخی فمینیست

های غیرجنسیتی ادیان یا تاثیرات  توانند بخش بینند و اصالً نمی ای از خرافات ضدّ زن می مجموعه

مثبت ادیان را در معنابخشی زندگی، ارضای عاطفی، التزام اخالقی و مانند آن درک کنند 

(Nussbaum, 1999b: P.105-107.) 

ه چرا در نسبت فمینیسم و دین این همه حساسیت ممکن است این پرسش مطرح شود ک

های  شود یا نزاع ای در ادیان یا نظریه فمینیسم منجر به این برخوردها می وجود دارد؟ آیا مولفه

ها و به خصوص  رسد بیشتر فرهنگ اند؟ به نظر می هایی تاریخی و اقتضایی بوده طرح شده، پدیده

ها میان زنان و  هستند و تفاوت در قدرت و امکان مذاهب سرشار از مالحظات و قواعد جنسیتی

ها در بستر جامعه غربی، مستلزم دوام این  مردان وجود دارد. تاکید بر احترام به این فرهنگ

نابرابری نیز هست. به نظر اوکین رابطه بحرانی دین و جنسیت بیشتر خود را به دو شکل نشان 

 دهد: می

باروری شامل حقوق شخصی و خانوادگی متعددی حوزه زندگی شخصی، جنسی و  ( حقوق:1



 111 دینی زنان مسلمان: مناسبات سیاست، جنسیت و دین فمینیسم لیبرال و حقوق

شود. این حوزه در بیشتر مذاهب، مرکز توجه است و قوانین ازدواج، طالق، حضانت، وراثت  می

وغیره به آن ارجاع دارد. به سبب نقش بیشتر زنان در باروری و خانواده، این قوانین و رسوم بر 

دهد و اغلب سرشار از  فرهنگ را انتقال می زندگی زنان تاثیر بیشتری دارد. خانه و خانواده،

شود،  نابرابری میان زنان و مردان است. همچنین در حالی که بیشتر عمر و توان زنان صرف آن می

 پردازند. مردان هستند که در عرصه عمومی به تعیین قوانین و شرایط زندگی می

 بر زنان است. روایات به نظر اوکین یکی از اهداف بیشتر ادیان، سلطه مردان ( غایت:2

آفرینش در ادیان ابراهیمی، توصیفات تحقیرآمیز از زنان، پدرساالری سازمان یافته در همه 

های اجباری، حجاب اجباری ونظایر آنها در میان  های زندگی، ختنه زنان، چندزنی، ازدواج عرصه

شود که همگی  اهده میهایی از یهودیان و مسیحیان مش مسلمانان به طور گسترده و در میان گروه

ناظر به سرکوب زنان و تقویت مردان است. این مشکالت گرچه در فرهنگ لیبرال غربی کامالً 

اند.  اند، ولی به نحو قابل توجهی و به طور خاص در قوانین رسمی تغییر یافته محو نشده

(Nussbaum, 1999b: P.13-14) 

ی دارای چنین دین و فرهنگی اجازه ادامه های اقلیت در چنین شرایطی آیا دولت باید به گروه

ها بر این مبنا است که عضویت در  شان را بدهد؟ دفاع از حقوق ویژه این گروه اعمال جنسیتی

ساختار فرهنگی برای رشد عزت نفس و ایجاد بستر غنی جهت زندگی خوب ضرورت دارد. از 

پی برابری بین گروهی هستند و این خواه در گرایان لیبرال و برابری این رو برای مثال چندفرهنگی

 (.Song, 2017« )برابری مستلزم رفتار مشابه است»کشند که  فرضیه لیبرالی سنتی را به چالش می

های اقلیت ممکن است به  هایی مثل اوکین معتقدند افزایش محافظت از گروه ولی فمینیست

های  شود. زنان در گروهها به خصوص زنان تمام  پذیر گروه قیمت قربانی شدن اعضای آسیب

مندی  هستند و بهره« اقلیتی داخل اقلیت»یا « یك اقلیت درونی»فرهنگی و به خصوص مذهبی، 

 کند. های خاص، ایشان را در تشدید نابرابری جنسیتی یاری می های پدرساالر از حفاظت گروه

اسیر چسب های کالسیك به زنان محجبه بر به طور خاص در ارتباط با مسلمانان، فمینیست

دانند. در ادامه به دو مورد  می فریب خوردهزنند و زنان سازگار با فرهنگ دینی را  می پدرساالری
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های لیبرال به عنوان مهمترین و پویاترین جریان فمینیستی در حال حاضر و  تعارض میان فمینیست

 پردازیم. زنان مسلمان ساکن غرب می

 یبرال با دینداری زنان. دو نمونه واقعی از مواجهه فمینیسم ل3

  1های دینی در کانادا الف. منازعه دادگاه

 ی کانادا اعالم کرد1حقوقدان مسلمانی به نام سید ممتاز علی در ایالت انتاریو 1113در سال 

 به زودی یك دادگاه خانواده اسالمی شروع به کار خواهد کرد و شایسته است که مسلمانان

 ماه منازعه 11نواده خود را به این نهاد ارجاع بدهند. پس از واقعی، مسائل حوزه ازدواج و خا

ها، حقوقدانان و فعاالن سیاسی، سرانجام رئیس ایالت، حکم ممنوعیت  میان مسلمانان، فمینیست

 )شریعت( و الزام همه اهالی انتاریو به قانون واحد را صادر کرد استفاده از قوانین دینی

(Wikipedia, 2018.) 

نند محمد المصری، رئیس شورای اسالمی کانادا بر آن بودند که منازعه یك خانواده مدافعانی ما

مسلمان درون جامعه اسالمی خودشان بهتر قابل حل است. ولی مخالفان فمینیست نتیجه این روند 

را سرکوب زن، محرومیت وی از حقوق خود، تثبیت فرودستی و شهروندی درجه دوم زنان 

ای در روزنامه گلوب اند  مستند نبود. سید ممتاز علی در مصاحبه چندان هم بیدانستند. این ادعا  می

تحت قانون داوری ایالت اونتاریو، مسلمانان قادر خواهند »گفته بود  1119در یازده دسامبر  3میل

بود که منازعات خود را در مورد قراردادها، طالق و ارث به طور خصوصی و با کمك داوران حل 

.. قوانین اسالمی در مورد طالق و ارث به نفع مردان است و علت این که برادرها از و فصل کنند .

برند هم این است که تحت سیستم اسالمی، مردان وظایف و مسئولیت  خواهرها سهم بیشتری می

نگهداری از زنان را دارند ... زنان قبل از ازدواج، در صندلی راننده هستند. بعد از ازدواج دیگر در 
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 «.گیرند ی سرنشین جای میصندل

ها و آرمان برابری آنان چه معنایی دارد. مدافعان این  روشن است این سخنان برای فمینیست

ها مراجعه خواهند کرد و مسائل درونی  کردند که افراد با میل خود به این دادگاه رویه استدالل می

عیتی که بسیاری از زنان مسلمان جامعه مسلمین، شایسته احترام است. مخالفین معتقد بودند در وض

این دعوی مهاجر حتی قادر به صحبت به زبان انگلیسی و مطلع از حقوق خود در کانادا نیستند، 

معنایی ندارد. در کنار این محدودیت  که به میل خود به دادگاه اسالمی مراجعه خواهند کرد،

تری نسبت به مردان و انحصار هایی مبنی بر فرو بیرونی، زنان مسلمان همواره در معرض آموزش

ها تن  سعادت به اطاعت از شوهران، پدران و در کل جامعه مردانه هستند و طبعاً اگر به این دادگاه

 (.1113 اند )اشرفی، کنند مسلمان خوبی نبوده ندهند، حس می

 ب. مسئله حجاب

تاسری و های متنوع اسالمی و حتی لباس سر معانی متنوعی از نقاب تا حجاب  veilواژه

ای در فرانسه، مسئله  با اخراج سه دختر محجبه از مدرسه 2333گیرد. در سال  پوشیده را در برمی

و قوانین فرانسه براساس آن  2ای مأمور بازتعریف الئیتیسه حجاب در سطح ملی مطرح شد و کمیته

گروهی مذهبی  اعالم کرد پوشیدن هر لباسی که نمایانگر تعلق به 1113گردید. این کمیته در سال 

های اخیر  (. در سالPhillips, 2007: P.115های رسمی ممنوع است ) یا سیاسی باشد، در مکان

های عمومی را غیر  های آلمان، استفاده از حجاب در مکان بلژیك، هلند، بارسلونا و برخی ایالت

ها  پانیا و آلمان نیز مدتهای اس اند. ایالت کبك در کانادا، استرالیا، دانمارک و بقیه بخش قانونی کرده

کنند. اسرائیل نیز ممکن است به زودی  است به طور جدی در مورد ممنوعیت حجاب صحبت می

پوشند، رو به  به این خیل بپیوندد، زیرا یهودیان حریدی که زنان آنان حجاب و گاه نقاب می

با سایر کشورهای مشابه  ها را در مقایسه ترین ممنوعیت افزایش هستند. در این میان فرانسه گسترده

 گردد.  دارد که البته این امر بیش از سکوالریسم، به تاریخ الئیك آن برمی
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ها، مقاالت و مناظرات بسیاری حول آن  انگیز است که کتاب این امر چنان قابل تأمل و بحث

گوید:  ، فیلسوف سیاسی فمینیست می1شکل گرفته است. در واکنش به این موضوع وندی براون

شوند که در قرن  کدام مفروضات در سکوالریسم غربی منجر به این اتفاق عجیب تاریخی می»

گذاری در دموکراسی لیبرال غربی شود؟ چه طور  بیست و یکم، لباس زنان بدل به مسئله قانون

های لیبرال غربی با استناد به آزادی، برابری، امنیت یا سکوالریسم درباره این که  ممکن است دولت

(. به Brown, 2012: P.1« )گذاری کنند؟ ن مجاز به پوشیدن چه لباسی هستند یا نیستند، قانونزنا

رسد این پیش فرض در قوانین مذکور مندرج است که حجاب، نماد سرکوب زنان است و  نظر می

کند. این در حالی است که مخالفان با  هیچ زنی جز به خاطر فشار گروه، از حجاب استفاده نمی

اند ارتباط میان عاملیت و حجاب را نشان دهند. برای مثال لیال ابولقود  ت متعدد کوشیدهتحقیقا

شوند.  کنند، تحقیر می گوید در جامعه مسلمانان زنانی که از روی اجبار، حجاب را رعایت می می

نان اند، بسیار مورد احترام هستند. به بیان دیگر، هرچند از ز ولی کسانی که با اختیار خود محجبه

رود باحجاب باشند، اما بسیار مهم است که خودشان حجاب را انتخاب کرده باشند.  انتظار می

تفاوت  2331نیز نشان داد موج حجاب در میان زنان مصری طبقه متوسط در دهه  2آرلین مکلئود

های فمینیستی دارد: بسیاری از این زنان محجبه، اساساً مذهبی نبودند و حتی  جدی با پیش فرض

کردند. حجاب برای آنان ارتباطی با پرهیز از نگاه مردان نداشت  مردان ایشان با حجاب مخالفت می

داشتند. حجاب صرفاً نمادی از نسبت ایشان با  های کامال زنانه هم حجابشان را برنمی و در جمع

 (.Phillips, 2007: P.117خداوند بود )

 . برخورد اسالم و فمینیسم4

ه فمینیسم اروپایی به سکوالریسم تمایل دارد و نظام فکری آن مدنی، تصور غالب آن است ک

های موج دوم فمینیسم  ضد مرجعیت و ضد سلسله مراتب کلیسایی است. ترکیب برخی از گرایش
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. اما (Braidotti, 2008: P.6)گیرد  گیری نشأت می با مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم هم از این جهت

ها از این مواجهه را صبا  ظرایف بیشتری دارد. یکی از بهترین روایتنسبت فمینیسم با اسالم، 

گرا به موضوع دین  ها به عنوان یك فمینیست چپ محمود ارائه داده است، زیرا او خود سال

سازی پاکستان که ضیاء الحق درصدد آن  گر فعال با روند اسالمی اندیشیده و به عنوان یك کنش

خواه  اتفاق باعث تغییر نگاه او به موضوع دینداری زنان و زنان اسالمکرد. ولی سه  بود، مخالفت می

خواهی در کشورهای مختلف،  شد. این رویدادها عبارت بود از: انقالب ایران و احیای موج اسالم

ها به دموکراسی و اقتصاد رفاهی و برخی دیگر از مظاهر پیشرفت در جامعه  عالقه این جنبش

 (.Mahmood, 2005: P.10یفی و عمیق محمود درباره جنبش اسالمی مصر )مدرن و نهایتاً مطالعه ک

اند که اختصاصات فرهنگی و  های اخیر کوشیده ها در دهه به روایت او هرچند فمینیست

های مذهبی  های فمینیستی بیافزایند، ولی همچنان به تفاوت ها و سیاست تاریخی را به نظریه

و فمینیسم بیش از همه در مباحث مرتبط با اسالم دیده  خوشبین نیستند. رابطه پردردسر دین

 شود. دالیل این امر عبارت است از: می

 ـ تعارض قدیمی جوامع اسالمی با غرب

لیبرال که فمینیسم نیز با آن پیوند -های سکوالر های اسالمی با سیاست ـ تعارض جدید جنبش

 وثیقی دارد.

در نظر غربیان، مسلمانان از افرادی محافظه کار سپتامبر که سبب شد  22ـ تاثیر فضای پس از 

 هایی خطرناک بدل شوند. های لیبرالی به تروریست و مخالف ارزش

ـ این تناقض ظاهری که از سویی زنان مسلمان در فضاهایی تعریف و تعیین شده توسط مردان 

کت و عاملیت یابند و از سوی دیگر در همان گفتمان مردانه و پدرساالر، احساس مشار حضور می

کنند. به  زنانه، عاملیت و حضور سیاسی را تجربه می منفیهای  دارند! گویی زنان با تبعیت از ارزش

ها، یا آلت دست نظامی  تعبیر دیگر، زنان مسلمان و فعال سیاسی، علی االصول از منظر فمینیست

رغم  ی متناقض، علیپدرساالراند و اگر آزاد شوند، با اسالم مخالفت خواهند کرد و یا به نحو

 کنند.  وجود گزینه مقاومت، از ساختاری مخالف با عالیق و اختیاراتشان حمایت می
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نشان داد نه تنها مشارکت زنان مسلمان ناشی از درونی  2311ها در دهه  ـ تحقیقات فمینیست

تعریف شدن مردساالری و آگاهی کاذب ایشان نیست، بلکه زنان دین را به مثابه امکانی برای باز

 (.Mahmood, 2005: P.1-2,5-6کنند ) معانی در نظام مردساالرانه استفاده می

 . تناقضات نظری فمینیسم لیبرال در مواجهه با دینداری زنان مسلمان5

کردند. ولی موج  بسیاری از زنان در موج اول فمینیسم از موضع دینی بر مطالباتشان تاکید می

های  حی و انجیلی را کنار گذاشت و بعدها رگهدوم فمینیسم تفسیرها و مواضع مسی

آید. به تدریج  اگزیستانسیالیستی و مارکسیستی پیدا کرد. از این رو کمابیش سکوالر به حساب می

گرایی  ها دین به دلیل جنسیت شد. در نظر فمینیست رهایی از دین، با افزایش عاملیت پیوند داده می

د و فضای موسعی برای عاملیت اجتماعی آنان در سپهر ده آن، زنان را به عرصه خصوصی ربط می

 عمومی جامعه قائل نیست.

گردش پساسکوالر کنونی در جامعه غربی، نگرش فوق را به چالش کشیده است. هم چنین 

دهند که در راستای دین است و نه  زنان مسلمان و فعال سیاسی تصویری تازه از عاملیت ارائه می

و صبا  1پرسش از سازگاری دینداری و عاملیت، بسیاری چون فیلیس مك در برابر آن. در پاسخ به

گویند  محمود مفهوم سکوالر و لیبرال عاملیت را زیر سوال برده و حتی سخن از عاملیت دینی می

(Scott, 2009: P. 9 .) 

دانند که مبتنی  های عصر روشنگری می اندیشی آنان تصور فمینیستی از عاملیت را گرفتار ساده

مکان بود. ولی عاملیت، وصف  زمان و بی ر تصور انسانی عاقل، آزاد از همه اقتضائات بشری، بیب

سوژه انتزاعی نیست، بلکه وصف سوژه درون گفتمان است که هم قادر به عمل مخالف بوده و هم 

کند. در نگرش  تبعیت. دین هم نوعی گفتمان است که اقسامی از فاعلیت را به افراد اعطاء می

گرایانه اساساً بدون تصور فرهنگ، انسانی متصور نیست که عاملیت داشته باشد. بر  فرهنگیچند

های فمینیستی، عاملیت انسان همواره متاثر از عواملی بیرونی است که هم آن را  خالف پیش فرض
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 کند. محدود و هم ممکن می

آن، یك پروژه سیاسی  دقیقاً به چه معنا است؟ فمینیسم عالوه بر رویکردهای نظری 1اما سوژه

گر و  بوده و هر شیوه سیاسی، مستلزم پیش فرض نوعی سوژه است. سوژه برداشتی از انسان کنش

فاعل در این پروژه است. هر مفهوم و برداشتی از خود یا سوژه به نوع متفاوتی از تعهدات سیاسی 

ل از دو جهت بیشتر با شود. از میان رویکردهای متنوع فمینیستی، گرایش لیبرالی حداق منجر می

شود: نخست غلبه سیاسی لیبرالیسم بر جوامع غربی در عمل و هم  این مسئله به چالش کشیده می

های فمینیستی که منجر به درگیری عملی این گفتمان در  غلبه نظری آن در میان انواع نگرش

یب در جهانی که شود. به این ترت های غربی با مسائل زنان دیندار به ویژه مسلمان می حکومت

ها چندان نفوذ ندارند و فمینیسم لیبرال،  مسلمان در حکومت فمینیسم مارکسیستی، رادیکال ... یا

هایشان با  های لیبرال ناچار به حل و فصل تعارض گرایش زنده و فعال سیاسی است، فمینیست

ر محوریت آزادی و پردازان و طرفداران لیبرالیسم ب امور انضمامی هستند. جهت دوم تاکید نظریه

های  شود که از میان گروه سازی دخالت دولت در امور شهروندان است. این دعوی سبب می حداقل

 پردازان و سیاستمداران لیبرالی با زنان متدین بیشتر مورد توجه  مختلف فمینیستی، مخالفت نظریه

 زنان، موکّد شدهو بحث باشد. به خصوص که این شعار کلّی آزادی با شعار فمینیستی آزادی 

 است.

ترین دشواری فمینیسم لیبرال در رویارویی با زن مسلمان، این است که آیا  نخستین و مهم

کنند که  ها تصور می توان ایشان را عامل یا سوژه تلقی کرد یا خیر؟ به طور سنتی فمینیست می

ت پست مدرن است. اما درپی تحوال زنانآید و شخص فمینیستی،  سیاست از شخص به وجود می

های زنان، به تدریج افرادی مانند صبا محمود، لیال ابوالقود و ... مباحثی را  و تذکر نسبت به تفاوت

های لیبرال بر ایشان خرده  طرح کردند که دعوت به گذر از مفهوم سوژه بود. البته فمینیست

قع اگر زنان آن قدر با اند. در وا گیرند که با نقدهایشان سوژه جمعی فمینیستی را تخریب کرده می

                                                           

1. political subject 
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ها این دیگر  ماند؟ به نظر فمینیست هم متفاوت هستند، چه جایی برای فعالیت فمینیستی باقی می

فمینیستی به  های سوژههای زنان نیست که وجود  همان مباحث دهه نود در راستای توجه به تفاوت

های فمینیستی  سوژه یا سوژه جای یك سوژه را یادآوری کند، این اساساً از بین رفتن امکان وجود

 (.Lepinard, 2011: P.214است )

کند  است. فمینیسم سنتی قدرت را در تقابل با سوژه تعریف می 1مفهوم مرتبط با سوژه، قدرت

و نگاه آن به قدرت به مثابه امری سیاسی و بیرونی است. عاملیت، مقاومت در مقابل این نیرو 

بیان  1یابد. بعدها فوکو مت در برابر ساختارهای مردانه معنا میاست و طبعاً عاملیت زنانه با مقاو

داشت که قدرت تنها ارتباط میان افراد و نهادهای مسلط نیست، بلکه نسبتی استراتژیك برآمده از 

: 2913کند )ضیمران، ها را تولید می ها، روابط و گفتمان نیروهایی است که زندگی، انواع امیال، ابژه

ها یکی از محصوالت متعدد روابط قدرت است. سوژه مقدم بر روابط قدرت و (. سوژه، تن256ص

ای تعبیر کرد که گویی صرفاً به معنای  عامل نسبت به آنها نیست. پس نباید عاملیت را به گونه

شود، هویت،  مقاومت در برابر روابط قدرت است، زیرا همان قدرتی که موجب زیردستی سوژه می

سازد. پس تن دادن به مقتضیات برآمده از روابط قدرت در  و را هم میخودآگاهی و فرادستی ا

های سوژه غربی نیز گرانبار از  فرهنگ و دین، تنافری با سوژگی و مختصات آن ندارد. انتخاب

های پساساختارگرا چون  های پیدا و ناپیدا است. به این ترتیب فمینیست انفعال در مقابل قدرت

های لیبرال که  از فمینیست و شرایط پیشاگفتمانی سوژه ر روابط قدرتیبا تمرکز ب 9جودیت باتلر

 (.Mahmood, 2005: P.17گیرند ) گویی قائل به تقابل با قدرت هستند، فاصله می

است. در فلسفه مدرن  4چالش بعدی فمینیسم لیبرال با زن مسلمان، حول محور خودآیینی

ی وجودی است که به شرط آزادی بالفعل شد خودآیینی ویژگی ذاتی انسان یا صفت تصور می

                                                           

1. power 

2. Foucault 

3. Judith Butler 

4. autonomy 
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شود. این اصل که در اخالق کانتی و بعدها لیبرالیسم کالسیك محوریت یافت، به معنای انجام  می

فعلی از روی خواست خود و بدون هیچ غایتی بیرون از وجود انسان بود. با واضح شدن مشکالت 

 شد که به موجب آن فرآیند 1ندیاین تفسیر، خودآیینی در نولیبرالیسم بدل به اصلی فرآی

ورزی با اعمال  تشکیل یك ترجیح اهمیت دارد و نه محتوای آن. این داللت، راه را برای تسامح

کند، مشروط بر آنکه اراده افراد طی فرآیندی خودآیین، آن فعل را برگزیده باشد  غیرلیبرال باز می

(Stoljar, 2015.) 

شناسی مدرن  ت از خودآیینی همچنان متناسب با انسانرسد این برداش در عین حال به نظر می

شناسی پسامدرن بر آن است که اراده آدمی و ترجیحات او چنان آمیخته با  است. در حالی که انسان

های خودآیین در مقابل  توان مرز واضحی میان انتخاب های بیرون از وجودش است که نمی نسبت

های لیبرال همچنان زنان مسلمان را دیگرآیین یعنی تایع  دیگرآیین رسم کرد. با این وجود فمینیست

های ایشان را غیر اصیل ارزیابی  دانند و انتخاب می - یعنی دین -قانونی خارج از وجود خود 

 کنند. می

 شود. هر دو مفهوم سلبی و ایجابی آزادی در مطرح می 2در همین راستا مسئله آزادی

 رای مثال فمینیسم سفید طبقه متوسط، خانواده را مانعها استفاده شده است. ب آثار فمینیست

 دانست و در مقابل فمینیسم سیاه، یکی از مصادیق آزادی را امکان تشکیل خانواده آزادی می

 کرد. به هر ترتیب آزادی در لیبرالیسم و فمینیسم، هدفی سیاسی و خواست همه بشر تلقی می

 «هم مفهوم و مطلوبی فرهنگی باشد، چه؟ اگر آزادی»شود. ولی  از جمله زنان تعریف می

(Mahmood, 2005: P.12 اگر زنان مسلمان خود را آزاد بدانند، چه؟ بحث آزادی با پرداختن به .)

ای که مجاز  گفت تنها حوزه می 3شود. چنان که جان استوارت میل روشن می 3اصل لیبرالی ضرر

                                                           

1. Procedural Principle  

2. freedom 

3. harm principle 

4. John Stuart Mill 
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است. اصل ضرر، تنظیم کننده روابط  است آزادی انسان محدود شود، ضرر به حقوق افراد دیگر

دولت و مردم است، زیرا دخالت یا پدرساالری دولت تنها وقتی موجه است که احتمال ضرری 

(. ولی در عمل تعیین مصادیق دشوار بوده و به چالشی Brink, 2016قابل توجه وجود داشته باشد )

  های لیبرال بدل شده است. اساسی در میان دینداران و فمینیست

های لیبرال طبق اصل ضرر، مصادیق بسیاری را از جمله حجاب، چندهمسری، تبعیت  فمینیست

شمارند و لذا معتقدند دولت باید مانع  ریزی شده را ضرر به زنان می های برنامه از همسر، ازدواج

از  آنها به عنوان اعمال جنسیتی ضد آزادی زنان شود. اما منتقدان معتقدند تعریف ناظران بیرونی

کند. باید از منظر مسلمانان به تعریف و درک این امور پرداخت.  امری به عنوان ضرر کفایت نمی

به عالوه موارد بسیاری هم در جامعه غربی وجود دارد که مضر به حال زنان است اما از آنها 

رر دارد. شود. برای مثال عمل زیبایی سینه حداقل به اندازه ختنه زنان برای سالمتی ض ممانعت نمی

شوند. دولت چگونه باید  همچنین هر دو تحت تاثیر فشار اجتماع و نظام سلطه مردانه انجام می

 (.Chambers, 2004: P.28جهت منع یا جواز چنین اموری تصمیم بگیرد؟ )

کنند. ختنه دختران، تجاوز  ها به مفهوم کنترل بر بدن استناد می در مقابل این نقد، فمینیست

ها  حق سقط جنین از جمله موارد نقض حق کنترل بر بدن است که برخی فمینیست همسر و فقدان

دهند. ولی اعمال مضر به حال زنان در جامعه لیبرالی توسط خود  به ادیان به ویژه اسالم اسناد می

شوند و از آنجا که حق کنترل بر بدن یکی از حقوق اساسی است، نباید مانع ایشان  زنان انتخاب می

شی که در اینجا قابل طرح است این که اگر زن مسلمان بالغی بگوید خود او مثال مایل به شد. پرس

 ختنه شدن است، چه باید کرد؟

برچسب فمینیسم لیبرال به ادیان به ویژه اسالم است. البته با  نابرابری جنسیتیبه هر ترتیب 

ها در عین قول  لب فمینیستو برابری، امروزه غا 1گذر زمان و آزمودن تقریرهای مختلف از عدالت

به برابری ارزشی زنان و مردان، به نوعی عدالت را مستلزم تفاوت یا به عبارت دیگر تبعیض مثبت، 

                                                           

1. Justice 
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های  های خاص مثل برنامه ها معتقدند دسترسی زنان به فرصت فمینیست 1دانند. به جای تساوی می

ود و نه صرف شرایط برابر با ش آموزشی زنانه، مرخصی بارداری و... منجر به تحقق عدالت می

های بیشتری مواجه است و لذا  مردان، زیرا شرایط زنان در بدو امر در مقایسه با مردان با دشواری

های بیشتر بتوان آنان را در شرایطی قرار داد که بتوانند  عدالت مقتضی آن است که با ارائه فرصت

  (.Kymlicka, 1999: P.33مانند مردان عملکرد مورد نظر خود را داشته باشند )

های لیبرال به قابلیت سازگاری اسالم با فرهنگ غربی و ادغام مسلمانان  به هر حال فمینیست

گروهی با  ها میان عدالت درون در ساختار سیاسی لیبرالی خوشبین نیستند، زیرا به نظر فمینیست

تواند در عمل مانع اعمال  یعدالت میان گروهی تناقض وجود دارد. به نظر ایشان دولت لیبرالی نم

های مذهبی بر زنان عضو خود شود. خاصه آن که به نظر برخی از  سلطه و خشونت گروه

کنند.  های مختلفی حقوق اولیه زنان را نقض می از جمله اسالم به شیوه های دینی ها سنت فمینیست

مت و حق بقای ایشان در برای مثال ارزش کمتر زندگی زنان به طور مستقیم تاثیر نامطلوبی بر سال

کشورهای مذهبی داشته است. محدود کردن دسترسی زنان به بازار کار و درآمد به دلیل اصرار بر 

کند و  داری ایشان به طور غیرمستقیم نابرابری در سالمتی و کیفیت زندگی را تشدید می وظیفه خانه

به از دست رفتن حقوق اساسی  ها منجر کند. مجموعه این آموزه حق مالکیت را از ایشان سلب می

 (. Nussbaum, 1999a: P.88شود ) زنان مسلمان می

 . تالش در جهت آشتی فمینیسم لیبرالی با حق دینداری6

ای فرادینی و  کوشد به فمینیسم چهره های لیبرال است که می یکی از فمینیست 1مارتا نوسبام

                                                           

روند. اما در متون فلسفه  ه جای یکدیگر و بدون تفاوت به کار می. در بسیاری از متون فمینیستی، برابری و عدالت ب2
شود و معنایی  ( بیشتر جهت خبر دادن از ارزش برابر زن و مرد استفاده میequality) رسد برابری سیاسی به نظر می

تلقی و تجویز  ها دارد. براساس این برابری ارزشی و با نظر به شرایط جهان واقع، اموری عادالنه توصیفی از جنس هست
( معنای هنجاری و دستوری از جنس justice) شوند. به این ترتیب عدالت شوند و اموری غیرعادالنه لحاظ و منع می می

 بایدها دارد.

2. Martha Nussbaum 
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ضددین مثال اوکین به نزاع لیبرالیسم  های لیبرال فرافرهنگی ببخشد. در نظر او مشکل فمینیست

گردد. لیبرالیسم فراگیر، لیبرالیسم را به مثابه یك محتوای فراگیر و  برمی 2و لیبرالیسم سیاسی 1فراگیر

کند. به این ترتیب هدف دولت لیبرالی، افزایش خودآیینی  دربرگیرنده همه ابعاد زندگی لحاظ می

ند ممکن است یك لیبرالیست فراگیر مذهب را نیز در همه ساحات زندگی شهروندان است. هرچ

که مبتنی بر حدی از  -تا حدی بپذیرد، ولی زندگی خودآیین را در مقایسه با زندگی مذهبی 

 داند.  تر می خوب - سلسله مراتب و تبعیت است

 در مقابل لیبرالیسم سیاسی بر این واقعیت تکیه دارد که هر جامعه حاوی میزانی از عدم

 های لیبرالی را به عنوان باره مفهوم خیر است. لذا، الزم است همه شهروندان، ارزشوفاق در

 ارزش سیاسی بپذیرند، اما الزم نیست آنها را از حیث متافیزیکی یا در ساحات غیرسیاسی

تفکر و زندگی خود قبول کنند. برابری زن و مرد نیز به عنوان ارزشی سیاسی بر همه تحمیل 

توانند قائل به تفاوت متافیزیکی یا ماهوی زن و مرد باشند  دان میشود، ولی شهرون می

(Nussbaum, 1999b: P.108-109.) 

پذیرند که مسائل مربوط به زنان همواره چالشی و دشواراند. اما  های سیاسی هم می البته لیبرال

گذاری کنند  ونبنای ایشان بر این است که تا حدی در رابطه با زنان و آزادی و برابری ایشان، قان

 که منجر به اعمال فشار و مانع جدی در زندگی دینی افراد نشود. 

ای به پاسخ اوکین به این پیشنهاد داشته باشیم: او هدف  شایسته است در همین بخش اشاره

ها در جهت تحقق یك زندگی خوب طبق  اصلی لیبرالیسم را تضمین امکان برابر برای همه انسان

پذیرد که الزمه این امر، برابری اقتصادی و اجتماعی و نه  داند. او می وبی میبرداشت خودشان از خ

ها، دچار  فقط جنسی است. ولی از موضع فمینیستی خود چنین دفاع می کند که اغلب فرهنگ

های اجتماعی نسبت مستقیم دارد. مطالعات  نابرابری جنسی بوده و نابرابری جنسی با فقر و آسیب

رغم نقش مهم زنان در تولد و مراقبت از خانواده و  دهند که علی ان نشان میکمّی در سرتاسر جه

                                                           

1. comprehensive liberalism 

2. political liberalism 
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تر هستند. ثابت شده  فرزندان، یعنی بقای بشر، ایشان در مقایسه با مردان از امکانات اولیه محروم

است که آموزش دختران، از معدود عواملی است که تاثیر جدی بر بهبود کیفیت زندگی ایشان در 

ارد. همچنین افزایش کیفیت زندگی و دسترسی مادران به منابع، در مقایسه با بهبود سالی د بزرگ

وضعیت پدران، تاثیر فراوانی بر تغییر سطح زندگی فرزندان دارد. به این ترتیب افزایش عدالت 

ها است که این امر در ادیان  جنسیتی راهکاری کامالً مفید برای افزایش عدالت در سایر حوزه

شود. همچنین باید توجه داشت افزایش حقوق زنان فارغ از گروه و  یری و محقق نمیبزرگ، پیگ

شود و به نابرابری درون گروهی  تر نمی تر بر ضعیف دین ایشان منجر به اعمال قدرت زنان قوی

های مذهبی، اغلب منجر به تقویت سلسله مراتب  زند. در حالی که افزایش حقوق گروه دامن نمی

(. به بیان دیگر آزاد کردن زنان از Okin, 1999: P.131شود ) ری میان زنان و مردان میقدرت و نابراب

های فردی ایشان، هیچ پیامد منفی ندارد. اما جواز آزادی مذهبی و  بند مذهب و تقویت آزادی

امکان زندگی مذهبی زنان منجر به کاهش قدرت ایشان و اعمال سلطه و ظلم از سوی مردان 

 شود. می

 گیری  یجه. نت7

های دیندار از جمله زنان مسلمان، خصلت دوگانه  یکی از دالیل چالش فمینیسم لیبرال با گروه

ای سیاسی است. فمینیسم همواره با پیش فرض حاکمیت  ای تحلیلی و نیز پروژه آن به مثابه نظریه

برای  خواهد که درپی کشف مشکالتشان و تالش پدرساالری در همه جوامع، از عموم زنان می

برای فمینیسم به مثابه یك فرآیند ناتمام، معادل  آزادیآزادی و تغییر شرایط باشند. به این ترتیب 

یابد و آن  ای دیگر نیز افزایش می و امری هنجاری است. پیچیدگی فمینیسم از ناحیه« باید»یك 

ینیسم یعنی شمول بودن است. فمینیسم دغدغه همه زنان را دارد و سوژه فم تالش در جهت جهان

زنان، همواره مفهومی بحرانی بوده و اختالف در معنای آن و البته مفهوم مهم برابری بارها موجب 

 ها شده است.  انشعاب در میان فمینیست

های  ها به زنان در بستر ادیان و فرهنگ نماید که فمینیست سومین دشواری هنگامی رخ می

شان، شرایط زنان دیگر را تحلیل  ی رسالت علمیکوشند در راستا کنند و می غیرغربی توجه می
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های بین فرهنگی و  شان، آنان را آزاد کنند. در اینجاست که کژفهمی کرده و طبق رسالت سیاسی

علوم انسانی معاصر که تمرکز بر فرهنگ در  نماید. باالخص در فضای ها رخ می تفاوت برداشت

ها است. تا جایی  یرگذار بر رفتارهای انسانها به شکل خاصی متفاوت از سایر عناصر تاث پژوهش

های سیاسی و تحقیقات علمی رایج درباره فرهنگ به شدت  که به نظر برخی متفکران، فعالیت

شود که گویی جهان متشکل از دو گروه آزاد  ای ارائه بحث می هژمونیك شده است و گاه به شیوه

وزه باز هم شاهد دعوی شناسندگی و از فرهنگ و گرفتار در بند فرهنگ است. در واقع این ح

انگاری دیگران است. سویه لیبرالی فمینیسم لیبرال  محوریت از سوی سوژه دانشگاهی غربی و ابژه

تواند کمکی به حل این مسائل کند، بلکه با نگاه خاص خود به زنان متدین در تثبیت  نیز نمی

شود. به این ترتیب مناسبات  راه میکلیشه دو قطبی غرب آزاد در برابر دیگری دربند و جاهل هم

 سیاست و دین از منظر غربی با ورود عامل جنسیت، دچار پیچیدگی مضاعفی خواهد شد.

های لیبرال به طور سنتی زندگی زنان دیندار را خالی از آزادی،  در نهایت غالب فمینیست

های اخیر است که  سالکنند. تنها در  عاملیت، خودآیینی، عدالت، حقوق اساسی و برابری تلقی می

شان، این قرائت مورد تردید قرار گرفته  با افزایش فعالیت زنان مسلمان در بازنمایی خود و تجارب

اند.  های دیندار گام برداشته گرایی در راستای آشتی لیبرالیسم و گروه و نظریاتی چون چندفرهنگی

به سبب گرانباری از میراث فلسفه رسد هر دو گرایش لیبرالی و فمینیستی  در عین حال به نظر می

 سیاسی مدرن در حل اساسی این تعارضات ناتوان باشند.
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