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Abstract 
Feminism in general and Islamic feminism in particular has been the 
most prominent movement in modern times to protect women's rights. 
Since Islamic societies have always been exposed to a wide range of 
ideas and norms emanating from Western culture, the wave of Islamic 
feminism has been raging in many Islamic countries since the late 
1990s. Since this movement carries the Islamic suffix, it tries to 
introduce itself separately from Western secular feminism and thus 
create a suitable position for itself among Islamic societies. Given that 
Islamic feminism can be a potentially effective tool for cultural 
aggression against Iranian society, the present study aims to 
investigate the negative consequences of promoting the idea of 
Western gender equality in Islamic countries based on the Quran and 
hadith. The main approach in this study includes text-based 
hermeneutics and theme analysis based on an interview with experts. 
The results obtained in this study show that, firstly, Islamic feminism 
is basically no essentially different from Western secular feminism; 
secondly, Islamic feminism is associated with socio-cultural harms 
such as shaking the foundation of the family, denying the veil and 
chastity, leading society towards a bisexual society and, more 
importantly, undermining the position of women in society. 
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 اتیاز منظر آ یاسالم سمینیفم یاجتماع یها بیآس یارائه الگو

 ثیو احاد یقرآن

  یمحمد فاتح
دانشکده  م،یدانشگاه علوم و معارف قرآن کر ،یعلم ئتیعضو ه

 رانیمشهد، ا یعلوم قرآن
  

   یکیخان یمحمدجواد توکل
دانشکده علوم  م،یدانشگاه علوم و معارف قرآن کر استادیار،

 رانیهد، امش یقرآن

 چکیده
 0991های غربی جهت نفوذ فرهنگی در جوامع اسالمی، از اواخر دهه  های همیشگی دولت تالش موازات به

این نهضت پسوند  ازآنجاکهموج فمینیسم اسالمی در بسیاری از کشورهای اسالمی به راه افتاده است. 

یسم سکوالر معرفی نموده و بدین ترتیب کشد سعی بر آن دارد که خود را مجزا از فمین اسالمی را یدک می

تواند  فمینیسم اسالمی می که نیاجایگاه مناسبی در بین جوامع اسالمی برای خود ایجاد کند. با توجه به 

های  ارائه الگوی آسیب باهدفابزاری برای تهاجم فرهنگی علیه جامعه ایرانی باشد، پژوهش حاضر 

رویکرد اصلی رآن و احادیث معصومین )ع( انجام شده است. اجتماعی فمینیسم اسالمی با استناد به ق

نتایج حاصل از مصاحبه با اساتید علوم قرآنی و در ادامه  در این تحقیق، تحلیل کیفی مورداستفاده

هرمنوتیک متن محور است که در آن با بررسی اسناد مرتبط با فمینیسم اسالمی و همچنین مراجعه به آیات 

ی فمینیسم اسالمی پرداخته شده ها بیآسنسبت به واکاوی  السالم همیعلعصومین قرآن کریم و احادیث م

فمینیسم اسالمی در اساس هیچ تفاوت  اوالًدهد که  در این پژوهش نشان می آمده دست بهنتایج است. 

-های فرهنگی فمینیسم اسالمی با الگوی مجموعه آسیب اًیثانماهوی با فمینیسم سکوالر غربی ندارد؛ 

ی و دوجنسعی چون تزلزل بنیان خانواده، نفی حجاب و عفاف، سوق دادن اجتماع به سمت جامعه اجتما

 تر از آن، تضییع جایگاه زن در جامعه همراه است. مهم

 .خانواده ،یاسالم سمینیفم ،یساالر زن :ها واژهکلید
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 مقدمه
مایت از با افراط در ح بعضاًوجود فرهنگ مردساالرانه در اغلب کشورهای اسالمی که 

مردان و نادیده گرفتن و تضییع حقوق زنان همراه بوده است باعث شده است که 

 افتهی توسعههای جدید حامی حقوق زنان اعم از فمینیسم که اغلب از کشورهای  نگرش

اند، پس از ورود به جوامع اسالمی از محبوبیت بسیار زیادی در چنین  غربی نشات گرفته

(. دیدگاه اصلی فمینیسم این باور است 484: 8102، 0موتاکینکشورهایی برخوردار شوند )

ها و نیازهای مردان بر زنان  ی جنسیتی وجود داشته و خواستهعدالت یبکه در اغلب جوامع، 

تری  در طول تاریخ همواره زنان در جایگاه پایین که نیاشود. با توجه به  ترجیح داده می

بسیاری از مدافعان  موردتوجه سرعت بهفمینیسم اند، دیدگاه  نسبت به مردان قرار داشته

 (.081: 8102، 8حقوق بشر در جوامع مختلف قرار گرفت )اعظم

مفهومی جدیدی با نام فمینیسم اسالمی ظهور نمود.  جیتدر بهدر اواخر قرن بیستم 

ها موضوعی است که مورد  بحث اساسی فمینیسم اسالمی این است که برابری تمامی انسان

است؛ بر این اساس تبعیض جنسیتی در هر شکل و گفتمانی امری  قرارگرفتهآن قر تأکید

دین اسالم بوده و الزم است اقدامات الزم جهت ایجاد برابری بین زن و مرد  ازلحاظمردود 

(. فمینیسم اسالمی 802: 8181، 3های اجتماعی انجام شود )رحمان در کلیه مسائل و موقعیت

گیرد و در جستجوی حقوق و عدالت برای  ا از قرآن میمدعی است که فهم و قدرتش ر

(. این استناد به قرآن 020: 0391زنان و مردان در تمامیت وجودشان است )عقدایی، 

 نیهماز  قاًیدقشود؛ و  نقطه قوتی برای رهبران و پیروان فمینیسم اسالمی تلقی می عنوان به

نمودن به قرآن، در جامعه ترویج نمایند.  اند بسیاری از عقاید خود را با منتسب طریق توانسته

های اجتماعی  همین رویکرد است که باعث شده است برخی از افراد و گروه درواقع

اند، نسبت به فمینیسم اسالمی  کشورهای اسالمی که با فمینیسم غربی مخالفت داشته
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 ظهور فمینیسم، اساساً(. 31: 8103، 0تری در پیش گیرند )سیدات رویکرد معتدل

، حال نیدرع؛ اما شد یمیی بود که بر زن تحمیل ها ینابرابرو  ها ستمی در برابر العمل عکس

ی فمینیستی گواه روشنی بر ناکارآمدی این نظریه در تأمین ها شیگراتغییر و تحول در 

(. شواهد 882: 0392پور و نصرت خوارزمی،  زنان است )قاسم رفته ازدستحقوق 

های متعدد  نیسم در کشورهای آسیایی نیز حاکی از آسیباز گسترش فمی آمده دست به

، 8باشند )دوتا برای زنان مسلمان می خصوص بهتوسعه فمینیسم برای جوامع اسالمی و 

8180 :803.) 

جایگزینی برای  عنوان بهمسئله اصلی پژوهش حاضر، حرکت خزنده فمینیسم اسالمی 

ظاهر این مفهوم به شکلی  راکهچاسالمی در ایران اسالمی است؛ -سبک زندگی ایرانی

با توجه به بافت است که ممکن است همخوانی با دین مبین اسالم را در ذهن متبادر سازد. 

است، مفاهیمی چون  فرما حکماجتماعی سنتی کشور که در آن فرهنگی مردساالرانه 

تواند  میشوند  محور ارائه می برابری حقوق زنان و مردان که اغلب در قالب مفاهیم فمینیسم

یک معضل اجتماعی بسیار جدی برای زنان و بلکه کل جامعه ایران در نظر گرفته شود. 

مروج همان عقاید و باورهای  اساساً "مفهوم فمینیسم اسالمی"نکته مهم آن است که 

است که در پوششی ظاهری از اسالم و مبانی قرآنی مزین شده است تا  "فمینیسم غربی"

های قرآن  ر بین جوامع اسالمی پیدا کند. این در حالی است که آموزهبتواند نفوذ بیشتری د

چراغ راهی برای تشخیص  منزله بهتواند  ( میالسالم همیعلمعصومین ) تیب اهلکریم و 

قرار گیرد تا از این رهگذر بتوان به شکلی اصولی،  مورداستفادههای نفوذ فمینیسم  آسیب

فمینیسم اسالمی را شناسایی نموده و متناسب با  های منبعث از معضالت و آسیب نیتر مهم

 آن، راهکارها و تدابیر الزم برای مقابله با این پدیده بالقوه خطرناک فرهنگی را اتخاذ نمود.

الصاق پسوند اسالمی به فمینیسم باعث شد که این تلقی ایجاد شود که فمینیسم اسالمی 

ر حالی است که تجربه برخی جوامع های قرآنی شکل گرفته است. این د مطابق با آموزه

دهد که تفاوت زیادی بین ادعاهای  اسالمی در رابطه با گسترش فمینیسم اسالمی نشان می
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های دینی وجود دارد. با این توضیحات پژوهش  ظاهری این جنبش و تطابق آن با آموزه

رائه الگو، های اجتماعی فمینیسم اسالمی است؛ مقصود از ا حاضر در پی ارائه الگوی آسیب

های اجتماعی بالقوه )و اغلب بالفعل( است که در اثر ترویج  ای از آسیب تبیین مجموعه

 شود. فمینیسم اسالمی در جامعه ایجاد می

 پیشینه پژوهش
( در بررسی آسیب شناسانه آثار ادبی فمینیستی به این نکته اشاره 0399مقدمی و همکاران )

در  ها دگاهیدیی مانند طالق عاطفی، تضاد ها مقولهی ازس برجستهاند که این آثار با  داشته

یی نظیر مردساالری و ها دهیپدی زن و طالق قانونی و با تکیه بر تیهو یبزندگی مشترک، 

مخربی را در جایگاه ارزشی خانواده و ازدواج به دنبال داشته است.  تأثیراتمردستیزی 

ینیسم؛ مبانی ایجابی یا سلبی در قرآن فم "( در پژوهشی با عنوان 0399رازقی و همکاران )

که شالوده اندیشه فمینیستی را « مساوات»ی جا بهکه دین اسالم  رسد یمبه این نتیجه  "کریم 

است تا وظایف بنیادین زن را به او آموزش « عدالت استحقاقی»به دنبال  دهد یمتشکیل 

 تیدرنهاخانواده و دهد و بر این باوراست که؛ رسیدن به عدالت مذکور موجب سعادت 

نگاهی به مفهوم فمینیسم "( در پژوهشی با عنوان 0392. مرادی و همکاران )شود یمجامعه 

به  الملل نیباند که فمینیسم به دنبال بازتعریف حقوق و روابط  ، اظهار داشته"در عصر حاضر

 نفع زنان است و توانسته تا حدودی افکار عمومی را به سمت خود جلب کند.

کند  های فمینیسم اسالمی به این موضوع اشاره می ( در بررسی چالش8181)رحمان 

های اجتماعی  نگرش و دیدگاه خاص گروه ریتأثکه قرائت متون دینی همواره تحت 

خاصی قرار گرفته است؛ به شکلی که هر گروه و مکتبی سعی کرده است در راستای 

ای  ( در مطالعه8181) 0دهد. شاهین های خود، خوانش متفاوتی از متون دینی انجام خواسته

بیان  "ی هژمونیک درباره ایمان و جنسیت در اسالم ها گفتمانفمینیسم اسالمی و  "با عنوان 

های اسالمی به شکل گزینشی بخشی از متون دینی را پذیرفته و  کند که فمینیست می
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ای با  ( در مطالعه8107) 0گیرند. زبیر و زبیر های دیگر را به شکل عامدانه نادیده می بخش

که از طریق مصاحبه با دختران دانشجو  "های فمینیسم اسالمی در پاکستان چالش"عنوان 

انجام شد دریافتند که بسیاری از دانشجویان حامی فمینیسم، خود درک درستی راجع به 

 اصول فمینیسم اسالمی ندارند.

ات پژوهش است؛ اما در ادبی شده شناخته کامالًاگرچه فمینیسم اسالمی، مفهومی 

است  مورداستفادهشناسی  سازد، روش آنچه پژوهش حاضر را از مطالعات پیشین متمایز می

شود تا عالوه بر تبیین  که در آن ترکیبی از روش کیفی و مطالعات تطبیقی انجام می

های تحقیق )از  های فمینیسم اسالمی )بخش کیفی(، مستندات قابل اتکائی برای یافته آسیب

 ( فراهم شود.-السالم علیهم-ق تطبیق با آیات قرآنی و روایات اهل بیتطری

 روش
 اجتماعی های آسیب الگوی ارائه باهدفمطالعه حاضر یک مطالعه بنیادی است که 

احادیث انجام شده است. این مطالعه از منظر فلسفی  و قرآنی آیات منظر از اسالمی فمینیسم

استقرایی انجام شده است. با توجه به -ویکردی قیاسیمبتنی بر پارادایم تفسیری است با ر

نوظهور آن، استفاده از مصاحبه و  نسبتاًو ماهیت  "فمینیسم اسالمی"گسترده بودن مبحث 

شود به شکل  تحلیل مضمون که در آن از دیدگاه خبرگان مسلط به موضوع استفاده می

دخیل در رابطه با فمینیسم  یها مؤلفهی در تبیین هرچه بهتر مؤثرتواند نقش  بالقوه می

ی روش هرمنوتیک این امکان را فراهم آورد ریکارگ بهاسالمی داشته باشد. از سوی دیگر 

که بتوان نتایج حاصل از مصاحبه را با متون و اسناد اصلی )آیات قرآن کریم، احادیث و 

 تفاسیر مربوطه( مطابقت داد.

 است: فرایند کلی تحقیق در دو فاز متوالی انجام شده 

های فمینیسم اسالمی با استفاده از مصاحبه و تحلیل  بخش کیفی: شناسایی آسیب-0

 مضمون:
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ساختاریافته جهت گردآوری دیدگاه  در نخستین مرحله از این تحقیق از مصاحبه نیمه

ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد.  خبرگان استفاده شده است. جهت تحلیل داده

( شامل مضامین پایه، 8110) 0استرلینگ-وش پیشنهادی اتریدتحلیل مضمون مبتنی بر ر

 دهنده و فراگیر صورت گرفت. سازمان

با متون قرآن کریم و احادیث  آمده دست بهمطالعه تطبیقی: مطابقت دادن نتایج -8

ی رویکرد هرمنوتیک این امکان ریکارگ به( با رویکرد هرمنوتیک. السالم همیعلمعصومین )

دهد که متون مختلف در رابطه با یک پدیده واحد را به شکلی علمی  را به پژوهشگر می

مورد مقایسه قرار دهد و از این مقایسه به استنتاج صحیح دست یابد )نریمانی و همکاران، 

0392 ،033.) 

ی( در حوزه رروحانیغاستاد دانشگاه ) 7نفر از خبرگان ) 03در بخش کیفی از دیدگاه 

وحانی با سابقه تدریس در حوزه و دانشگاه( استفاده شده است. ر 1الهیات و علوم قرآنی و 

استاد  03علت انتخاب این تعداد خبره آن بوده است که اشباع نظری با مصاحبه از این 

 های پژوهش از مصاحبه و تحلیل متون استفاده شده است. حاصل شد. برای گردآوری داده

استفاده شد. برای این منظور متن  8برای ارزیابی پایایی بخش کیفی از ضریب هولستی

 3شده در دو مرحله کدگذاری شد. سپس درصد توافق مشاهده شده انجامهای  مصاحبه

(PAO) :محاسبه گردید 

    
  

     
 

   

       
       

به  N2 و N1. باشد یمتعداد موارد کدگذاری مشترک بین دو کدگذار  Mدر فرمول فوق 

بین  PAOموارد کدگذاری شده توسط کدگذار اول و دوم است. مقدار  ترتیب تعداد کلیه

باشد.  باشد مطلوب می تر بزرگ 1/1صفر )عدم توافق( و یک )توافق کامل( است و اگر از 

است، بنابراین  تر بزرگ 1/1آمده است که از  به دست 708/1در این مطالعه  PAOمقدار 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Attride-Stirling 

2. Holsti 

3. Percentage of Agreement Observation 
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 باشد. پایایی بخش کیفی مطلوب می

های فمینیسم اسالمی از رویکرد  دآوری دیدگاه خبرگان راجع به آسیبپس از گر

هرمنوتیک متن محور استفاده شده است که در آن با بررسی اسناد و متون مرتبط با فمینیسم 

نسبت به  السالم همیعلاسالمی و همچنین مراجعه به آیات قرآن کریم و احادیث معصومین 

است. هدف اصلی تحقیق این است که  شده داختهپری فمینیسم اسالمی ها بیآسواکاوی 

های مهم فمنیسم اسالمی، با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث به  ضمن شناسایی آسیب

 ها پرداخته شود. تحلیل عمیق هر یک از این آسیب

 ها یافته
های اجتماعی فمینیسم اسالمی از منظر آیات قرآنی و احادیث،  برای ارائه الگوی آسیب

با خبرگان صورت گرفته است. در این مرحله پیش  افتهیساختار مینهای تخصصی  حبهمصا

باز در نظر گرفته شده است و در طول فرایند مصاحبه این  سؤالاز شروع مصاحبه پنج 

 (.0جدیدی نیز مطرح شود )جدول  سؤاالتبینی در نظر گرفته شده است که  پیش

 تحلیل مضمون مصاحبه سؤاالت .0جدول 

 سؤاالت ردیف

 ؟اند کدمدر تمایل جامعه به فمینیسم اسالمی  رگذاریتأثی اصلی ها مؤلفهبه نظر شما،  0

 ؟اند کدمبه نظر شما پیامدهای خانوادگی فمینیسم اسالمی در ایران و یا سایر جوامع اسالمی  8

 ؟اند کدمبه نظر شما پیامدهای اجتماعی فمینیسم اسالمی در ایران و یا سایر جوامع اسالمی  3

 اند؟ به نظر شما پیامدهای فرهنگی فمینیسم اسالمی در ایران و یا سایر جوامع اسالمی کدم 4

 ها دارد؟ شود یا تأثیرات منفی بر آن فمینیسم اسالمی باعث حمایت از زنان جامعه می درمجموعبه نظر شما  2

اشباع نظری رسیدن به  ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. مالک دستیابی به مصاحبه

تکرار در کدهای استخراجی بوده است. تحلیل مضمون مبتنی بر روش پیشنهادی اترید 

دهنده و فراگیر صورت گرفت. متن  ( شامل مضامین پایه، سازمان8110استرلینگ )

قرار  موردمطالعهشده بارها  افزار نرمفایل متن وارد  صورت بهها که پیش از آن  مصاحبه

شد. در مرحله  MaxQDA افزار نرمکد وارد  صورت بهها  ات کلیدی آنگرفت و نک
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از طریق کدگذاری محوری به چهار  تیدرنهاکد شناسایی گردید.  021کدگذاری باز 

های  مضمون پایه دست پیدا شد. آسیب 39دهنده و  مقوله سازمان 04مقوله فراگیر، 

ها به روش  ث مستخرج از مصاحبهاجتماعی فمینیسم اسالمی از منظر آیات قرآنی و احادی

 ارائه شده است. 8جدول تحلیل مضمون در 

 های فمینیسم اسالمی های الگوی آسیب شاخص .4جدول 

 مضامین پایه دهنده سازمان فراگیر

تضییع جایگاه 

 زن در جامعه

 زن در جامعه ضابطه یبحضور 

 و مرد تساوی کامل حقوق زن

از بین رفتن جایگاه زن در 

 دید جامعه

گری در  ، عشوهدوشرطیق یبعدم اجازه از شوهر، آزادی 

، مشاغل نامناسب، از زیآم مخاطرههای  جامعه، ورود به حوزه

 بین رفتن حریم شخصی، امنیت اجتماعی

ی بنیان پاش ازهم

 خانواده

 دور شدن از خانواده

 کنار گذاشتن وظائف مادری

 ن قداست مادرکمرنگ شد

 های زوجین کشمکش

 طالق عاطفی

ی به همسر، خستگی توجه یبی به فرزندپروری، توجه یب

های روحی زوجین، عدم تربیت یافتن  عاطفی، کشمکش

فرزندان، تضعیف جایگاه والدین، هتک حرمت در خانواده، 

ی کودکان، عدم رسیدگی به وظائف منزل، عدم تمکین دیق یب

 شوهر

تحقق جامعه 

 ینسدوج

 اختالط وظائف زن و مرد

 بدبینی به جنس مخالف

 یکسان پنداری زن و مرد

انگاری زن و مرد، انحرافات جنسی، ازدواج زنان با  تشابه

یکدیگر، شکاف اجتماعی، پست انگاشتن مردان، عدم تمایل 

ی، تباه نیخودبرترببه ازدواج، تظاهرات فرهنگی نامتعارف، 

به مردان، تحقیر و  کردن حقوق مردان، پرخاشگری نسبت

 تمسخر مردان

نفی حجاب و 

های  ارزش

 اخالقی

 اتگاری مفهوم حجاب پوچ

 تمدن مثابه بهی حجاب یب

ی ها ارزشتشکیک در 

 دینی-اخالقی

شاخص تمدنی، اهانت به  منزله بهتمایل به برهنگی، برهنگی 

ی، تمسک به ظواهر تمدن غربی، حجاب یبمتدینین، تبلیغ 

 بردن سنتهای سؤالت به اخالقیات، زیر ی نسبازین یباحساس 

ی خواه یآزادایرانی، -دینی، عدم اعتقاد به فرهنگ اسالمی 

، ترویج تفکر لیبرالی، عدم اعتقاد به نقش حفاظتی دوشرطیق یب

 پوشش

  استفادهاز روش هرمنوتیک متن محور  شده ییشناساهای  در مرحله بعد جهت بررسی مقوله

در تحلیل کیفی با متون قرآن کریم و احادیث معصومین  آمده دست بهاست تا نتایج  شده
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های  در این تحقیق، چالش آمده دست به( مطابقت داده شود. بر اساس نتایج السالم همیعل)

 تیب اهلی فمینیسم اسالمی از منظر آیات قرآنی و احادیث ها بیآس عنوان بهمتعددی 

ها  ها و تحلیل هر یک از آن فی این آسیبشناسایی شده است. در ادامه به معر السالم همیعل

 شود. پرداخته می

 تضییع جایگاه زن در جامعه
های عمده فمینیسم در معنای عام و فمینیسم اسالمی به شکل خاص، حضور  آسیب ازجمله

تواند باعث مشکالتی هم برای زنان و هم برای کل  زن در جامعه است که می ضابطه یب

های روحی و  ی کامل حقوق زن و مرد و نادیده انگاشتن تفاوتتساو بهجامعه شود. اعتقاد 

فیزیولوژیک جنس زن در دیدگاه فمینیسم باعث شده است که شکل حضور زنان در 

بیش از نتایج مثبت آن باشد. این  مراتب بهجامعه به صورتی باشد که پیامدهای منفی آن 

مخالفتی با  اساساًغربی که حضور مخرب تا حدی زیاد بوده است که برخی از نویسندگان 

آزادانه زنان در  کامالًو  دوشرطیق یبفمینیسم ندارند نیز نسبت به پیامدهای ناشی از حضور 

 (.043: 8114، 0جامعه هشدار دهند )آنجلیدس

اگر زنی بدون نظم و انضباط، به هر شکل و ظاهری، در صحنه عمومی و محل کار  

نیازهای  نیتأمی که محل ا جامعهه نمایش بگذارد، ظاهر شود و خود را در مقابل مردان ب

و  شود یمی جنسی ها جاذبهمادی و کسب کماالت معنوی است، جایگاهی برای نمایش 

(. این در حالی است 00: 0392این تأثیرات مخرب و مضر در پی خواهد داشت )اخالقی، 

گرچه حضور زن در که مطابق با دستورات قرآن کریم و احادیث معصومین علهیم السالم، ا

محکوم شده است.  شدت بهگرانه زنان  و جلوه ضابطه یبجامعه هیچ منعی ندارد، اما حضور 

توان به این حدیث از  در رابطه با جواز حضور زن در جامعه مطابق با دستورات اسالم می

انه لقد اذن لکن ان تخرجن »پیامبر گرامی اسالم )ص( اشاره کرد که ایشان فرمودند: 

ائجکن؛ همانا خداوند به شما زنان اجازه داده است که برای برطرف کردن حوائج خود لحو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Angelides, S. 
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های مبتنی  ، ترویج اندیشهگرید یعبارت به(. 080: 0372از خانه خارج شوید )تفسیر المیزان، 

حضوری  که آنبر آزادی فمینیستی باعث خواهد شد که حضور زنان در جامعه بیش از 

ی باشد. این رویکرد سبب خواهد راخالقیغبا اهداف  بعضاًو  بطهضا یبمولد باشد، حضوری 

شد که دیدگاه جامعه نسبت کل زنان )ولو زنان عفیف( منفی شود که این امر چیزی جز 

 و جایگاه زنان در جامعه نیست. نزولشان

ای دال بر این  از سوی دیگر، اجازه بیعت زنان با پیامبر اسالم )ص( نیز خود نشانه 

مند زنان در جامعه هیچ منعی ندارد. در  ست که از دیدگاه اسالم، حضور ضابطهموضوع ا

یا ایها النبی اذا »قرآن کریم به بیعت زنان با پیامبرصلی اهلل علیه وآله اشاره شده است: 

ال یشرکن باهلل شیئا والیسرقن والیزنین والیقتلن اوالدهن  انیعلجاءک المؤمنات یبایعنک 

ای پیامبر! » ;«فترینه بین ایدیهن وارجلهن وال یعصینک فی معروف فبایعهنوالیاتین ببهتان ی

هنگامی که زنان مؤمن برای بیعت، نزد تو آیند که دیگر هرگز شرک به خدا نیاورند و 

سرقت و زناکاری نکنند و اوالد خود را به قتل نرسانند و افترا و بهتان میان دست و پای 

)سوره ممتحنه/ « معروفی مخالفت نکنند، با آنان بیعت کن. خود نبندند و با تو در هیچ امر

 (.08آیه 

 شدت بهگرانه زنان در جامعه در اسالم  گرانه و جلوه از سوی دیگر حضور عشوه

ایما امرئة  :فرمود یمعلیه وآله و سلم(  اهلل یصلمذموم انگاشت شده است. رسول خدا )

جلب نظر نامحرمان،  منظور بههر زنی، ". استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا ریحها فهی زانیة

 "او اهل فحشا است جلب کندخود را معطر سازد و قدم از خانه بیرون نهد تا دیگران را 

های اومانیستی فمینیسم )چه  (. این در حالی است که آموزه814، ص 010)بحاراالنوار، ج 

آزادانه  کامالًحضور  بر هیپا یبدر شکل سکوالر و چه در شکل اسالمی آن( با استنادات 

شود. نکته  از سوی زنان در جامعه می سازنده ریغزنان در جامعه، باعث حضوری مخرب و 

توسط محققان غربی نیز به آثار و  شده انجاممهم در این است که در برخی مطالعات 

ضابطه زنان بر مبنای تفکرات فمینیستی اشاره شده است  حضور بی بار انیزپیامدهای 
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 (.793: 8117، 8؛ رودمن و فلن18: 0991، 0و لنارت )بوشمن

 ی بنیان خانوادهپاش ازهم
نشان  وضوح بهفمینیسم اسالمی  تر کوتاهعام و تجربه  طور بهای فمینیسم  تجربه چند دهه

رکن اساسی  عنوان بهدهد که این مکتب فکری تا چه حد در تخریب جایگاه خانواده  می

، شده نیتضموده است. موقعیت اجتماعی، درآمد منظم و ب رگذاریتأثدهنده اجتماع  شکل

ی جسم و روح از عوامل ها خواستهدر خارج از خانه و ارضای  بخش لذتتفریحات 

ها تحقیر موقعیت زنان  ی زنان برای پرهیز از مادر شدن است. هدف اصلی مبارزه آنا زهیانگ

: 0394کار بود )ربانی و همکاران، ها به بازار  در خانواده و جامعه و سوق دادن آن دار خانه

082.) 

عاملی برای انقیاد و به بند کشیدن زنان از دیگر  عنوان بهمذموم شمردن ازدواج 

اش،  ظاهر فریبنده رغم یعلهای فمینیستی  شعارهای فمینیسم اسالمی است. این تندروی

ن جایگاه های فرهنگی، اجتماعی را ایجاد نمود که اکنون با شکست در تعیی ناهنجاری

(. به گفته سیمون 22: 0322رسیده است )فرهمند و بختیاری،  بست بنمطلوب برای زنان به 

است. او  "مادری"و  "ازدواج"، دو نهاد اصلی دارد یمنگه  دربنددوبوار، آنچه زنان را 

ستونی برای زندگی اجتماعی و تربیت افراد سالم حمله  عنوان بهبه سیستم خانواده  شدت به

 دمثلیتولو ازدواج را نوعی فحشا عمومی و عامل بدبختی زنان دانست؛ و مخالفت با کرده 

و شکل رایج روابط جنسی را از موضوعات اساسی جنبش فمینیستی معرفی کرد )مرادی و 

( راجع به تأثیرات 8181) 3(. در تحقیقی که توسط مغربی و مخلوف20: 0392همکاران، 

نجام شده است، این محققان نیز تغییر نگرش زنان نسبت به فمینیسم اسالمی در کشور لبنان ا

ازدواج و جایگاه خانواده را یکی از پیامدهای ترویج فمینیسم اسالمی در لبنان معرفی 

 .اند کرده
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این در حالی است که هم در آیات قرآن کریم و هم احادیث معصومین 

ابطه مقدس شده است. خداوند یک ر عنوان بهزیادی بر امر ازدواج  تأکید( السالم همیعل)

وَ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا »فرماید  متعال در قرآن کریم می

است وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ؛ و از آیات خداوندی 

که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید، که در کنار او آرامش یابید، و میان شما عشق 

هایی از خداست برای مردمی که در  و محبّت و مهربانی قرار داد، که در این حقیقت نشانه

(. در تفسیر نور در 80)سوره روم، آیه « برند گردونه اندیشه و فکر نسبت به حقایق به سر می

 بِذِکرِ» است، روح و دل آرامش ٔ  هیما خداوند ه با آیه فوق اشاره شده است که یادرابط

. «إِلَیها لِتَسْکنُوا أَزْواجاً. »روان و جسم آرامش ٔ  هیما همسر و« 0» «الْقُلُوبُ تَطْمَئِنَُّ اللََّهِ

 زهیغر ارضای تنها ازدواج، از هدف همچنین در تفسیر این آیه شریفه اشاره شده است که

 نقش. «ها یال لتسکنوا. »است روانی و جسمی آرامش یک به رسیدن بلکه نیست، نسیج

از دیدگاه اسالم، ازدواج تنها  (.0321)قرائتی،  «ها یال لتسکنوا. »است بخشی آرام همسر،

راه مشروع ارضاء غریزه جنسی و مبنایی برای تشکیل نهاد خانواده است. زیبایی امر مقدس 

توان در این کالم از امام سجاد )علیه السالم( مشاهده کرد که حضرت  ازدواج را می

سَکنا وَ مُسْتَراحا وَ اُ نْسا وَ  ها جعلَ  هحَقُّ رَعیتِک بِمِلْک النِّـکاحِ فَاَنْ تَعْلَمَ اَنَّ اللَّ»فرمایند  می

َ عَلی صاحِبِهِ وَ یعْلَمَ اَنَّ ذلِکنِعْمَةٌ مِنْهُ عَلَیهِ  واقیةً وَ کذلِک کلُّ واحِدٍ مِنْکما یجِبُ اَنْ یحْمَدَ اللَّه

...؛ حق زن آن است که بدانی خداوند او را مایه آرامش و آسایش و همدم و پرستار تو 

است، هم چنین بر هر یک از شما واجب است که خداوند را بخاطر قرار داده 

)تحف ...« وجوددیگری ستایش کند و بداند که او نعمتی است که خداوند ارزانی داشته 

 (.810: 0392العقول، 

 تحقق جامعه دو جنسی
اختالف مکتب اسالم  نیتر مهمدر نظر گرفتن تفاوت یا عدم تفاوت جنسی در حقوق زنان، 

ی هر دو شناخت معرفتینیسم است. روح این اختالف که در مبانی وجود شناختی و با فم

شود، ریشه در این امر دارد که مصلحت از جانب چه کسی تعیین گردد.  مکتب آشکار می
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نماید، اما فمینیسم بشـر را تعیین کننـدة  اسالم این امر خطیر را از خداوند متعال طلب می

 (.39: 0391لی، دانـد )زین مصلحت خویش می

ای که تفکیک کامل بین دو جنس مرد و زن را امری  پیشروی فمینیسم در چنین حوزه

کند تا جایی است که ازدواج سنتی را مذموم دانسته و راه برای ازدواج  منطقی قلمداد می

( در بررسی روند تطور 8102که جفریز ) گونه همانسازد.  همگرایان )زن با زن( هموار می

تفکیک جنسیتی باعث افزایش  ازحد شیب تأکیدنشان داد  0991تا  0971در فاصله  فمینیسم

ازدواج زنان با یکدیگر در جوامع غربی شده است. در این رابطه، استاد شهید مطهری در 

یا  عمداًاند که در این نهضت،  اظهار داشته "نظام حقوق زن در اسالم "کتاب ارزشمند 

یکی شمرده شد « همانندی»با « برابری»به کار رفت و « هتشاب»ی جا به« تساوی» سهواً

 (.02: 0392)مطهری، 

ی و منفک کردن کامل مرد و زن در حالی از سوی پیروان دوجنستحقق جامعه 

گیرد که در قرآن و اسالم،  فمینیسم اسالمی در کشورهای مسلمان مورد پیگیری قرار می

قرار گرفته است. خداوند در سوره توبه  دتأکیکنندگی مرد و زن همواره مورد  اصل تکمیل

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ »فرماید:  می

وْلَئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ الْمُنکَرِ وَ یُقِیمُونَ الصَّالَةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ یُطِیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُ

و مردان و زنان با ایمان یار و یاور یکدیگرند. امر به معروف و نهی از منکر » .عَزِیزٌ حَکِیمٌ

پردازند و خداوند و رسولش را اطاعت  دارند و زکات را می و نماز را بر پا می کنند یم

دهد. خداوند توانا و  حمت خویش قرار میها را مورد ر نمایند، خداوند به زودی آن می

 (.70)سوره توبه، آیه « حکیم است.

موازات  به قاًیدق آیه این در"در تفسیر این آیه در تفسیر المیزان گفته شده است که 

 مؤمنان: دیفرما یم و کند یم بیان را مؤمنان اوصاف شد بیان منافقان وصف در که یا هیآ

 بعضی امور متولی بعضی هایشان وتفاوت ها کثرت غمر یعل و یکدیگرند دوستان همه

 به هم جهت همین به و دارند اشتراک حقه دیو عقا خدا به ایمان در ها آن همه و دیگرند

 برپاداشتن لهیوس به و کنند یم منکر از نهی ومعروف  را امربه یکدیگر خود جامعه صالح
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و  ارتباط خودشان بین زکات لهیوس به و سازند یم برقراربا خالقشان  را خود ارتباط نماز

و  بخشند یم عینیت باطن و ظاهر در را خود فیمابین والیت و ندینما یم ایجاد یهمبستگ

 در احکام( صخدا )رسول  از همچنین و کنند یم اطاعت الهی شرعیه احکام در راخدا 

 و جهاد به امر مثل ،شود یم صادر جامعه شئون اصالح و امور اداره در که ای والئیه

)طباطبایی،  "و... کنند یم اطاعت...و شرعی حدود و دعاوی در آنحضرت قضاوتهای

0311.) 

های برابر مردان برای او در  انسانی قائل است و حقوق و مسئولیت زنشانقرآن برای 

 تأکیدها  فقط بر اعمال آن ها انسانجامعه تدوین کرده است. قرآن بدون توجه به جنسیت 

و هر که از زن و مرد به خدا ایمان آورده و کارهای »فرماید:  مورد میدارد و در این 

ه هسته خرمایی( به وی به بهشت ابدی وارد شود و قدر نفیری )پرد کس آنشایسته کند، 

(. قرآن بدون تبعیض قائل شدن بین مردان و زنان و نژاد یا 044)سوره نساء آیه  «ستم نکنند.

همگان اعالم کرده و تبعیض جنسی را در جامعه باطل  را برای «حرام»و  «حالل»جنسیت 

کند و بر اعمال شخصی انسان برای نیل  ی اعمال خیر ترغیب میسو بهرا  ها انسانداند و  می

های زنان را هم ردیف مردان محترم و  کارها و مسئولیت .کند می تأکیدبه اهداف اجتماعی 

... من که پروردگارم عمل  »کند:  بیان می گونه نیاداند. قرآن دیدگاه فوق را  ارزشمند می

)سوره  (...«اند کساناز مرد و زن را ضایع نگذارم )چه آنکه همه در نظر خدا ی کس چیه

 (.092، آیه عمران آل

 های اخالقی نفی حجاب و ارزش

 زعم به ها آنقرار گرفته است؛  ها ستینیفم موردتوجهاحکامی بوده که  نیتر مهمحجاب از 

کردند )مرادزاده  ارائه باره نیدرارشی عرفی، قرائتی نو بر مبنای رعایت حقوق زن خود با نگ

واقعیت این است که شعارهای فمینیسم اسالمی ناشی از  وجود نیباا(. 11: 0397و مرادزاده، 

ی و مصادره به مطلوب احکامی است که خداوند در قرآن مقرر فرموده است. رأتفسیر به 

ی جنسیتی بین مرد و زن ها تفاوتمینیسم، حجاب اسالمی باعث ایجاد مطابق با ایدئولوژی ف

بسته به جنسیت مرد و زن بودن )که  ها انسانی ها نقشحقوق، تکالیف و  چراکه شود یم



 9211بهار و تابستان  | 22شماره  | دوازدهم  سال | ریسراج مُن یفصلنامه علمدو  | 922

. باشد یمو وظایف هر دو جنس متفاوت  شود یم( معین شود یمتوسط حجاب مشخص 

اند و تفسیری متفاوت از  ی مخالفوران منسوب به این جریان با میزان حجاب کنون اندیشه

(. این در حالی است که حجاب یکی از 23: 0399لنکرانی،  چیستی حجاب دارند )فاضل

 کرات به( السالم همیعلمواردی است که هم در قرآن کریم و هم در احادیث معصومین )

 قرار گرفته است. تأکیدمورد 

نسته است. مرد نیز موظف به پوشش ویژه زن نبوده و اسالم نیز آن را مختص زن ندا

بنابراین، تفاوت زن و مرد در مقدار پوشش است، نه در اصل آن. آنچه زن را ؛ پوشش است

آن است که زن عالوه بر پوشاندن مقدار مشترک، باید  کند یماز مرد در امر پوشش جدا 

ر قرآن (. خداوند د018: 0329مواضعی از بدن را بپوشاند که بر مرد واجب نیست )حسینی، 

وَ قُل لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا »فرماید:  می

ی ها چشمو به زنان با ایمان بگو:  ;(30)نور: « مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ

ز نگاه هوس آلود( فرو گیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را ـ جز خود را )ا

ی خود را بر سینه خود افکنند ها یروسرآن مقدار که ظاهر است ـ آشکار ننمایند و اطراف 

در رابطه با حجاب رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله  (.)تا گردن و سینه با آن پوشانده شود

کاسیاتٌ عاریاتٌ مُمیالتٌ مائِالتٌ رُؤُوسُهُنََّ کأَسنِمَةِ البُختِ المائِلَةِ  و َنِساءٌ»فرمایند:  می

الیدخُلنَ الجَنََّةَ وَالیجِدنَ ریحَها وَإنََّ رِیحَها لَیوجَدُ مِن مَسیرَةِ کذا وَکذا؛ )در آینده( زنانی 

ک ی نازها جورابی بدن نما و ها لباس) اند برهنهکه در عین پوشیدگی  شوند یمپیدا 

که مانند  کنند یم، موهای خود را طوری آرایش باشند یمفریب  باز و دل ( هوسپوشند یم

و حتی بوی آن را استشمام  شوند ینم. اینان داخل بهشت کند یمکوهان شتر جلوه 

ص ، 3ج )صحیح مسلم، « شود یم، با این که بوی بهشت از راه بسیار دور شنیده کنند ینم

ی علیه السالم در رابطه با ضرورت و اهمیت حجاب برای زنان ، ح(. همچنین امام عل0121

دامنی برای  صیانَةُ المَرأَةِ أَنعَمُ لِحالِها وَأَدوَمُ لِجَمالِها؛ محفوظ بودن و پاک»اند:  فرموده

تأکید بر حجاب نیز به این دلیل «. کند یم تر بادوامسالمتی زن مفیدتر است و زیبایی او را 

دامنی و عفت زنان کمک  های شیطانی بسته و به تداوم پاک وسوسه است که راه را برای
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 (.2281ح ، 811ص ، 4ج کند )غررالحکم،  می

السالم( عالوه بر حجاب ظاهری، بر عفت  در قرآن کریم و احادیث معصومین )علیهم

زنان نباید با »فرماید:  در قرآن می خداونددامنی باطنی نیز تأکید بسیاری شده است.  و پاک

. زنان کند یم، مردی که دارای قلب بیمار است، طمع ندیگو سخنصدای نرم و لطیف 

( فرمودند: امام علی السالم هیعلامام صادق ) (.38)سوره احزاب، آیه « سخن پسندیده گویند

ی جوان. ها زنولی کراهت داشت از سالم کردن به  کرد یمسالم  ها زن( به السالم هیعل)

که از صدایش خوشم بیاید و ضرر عمل من بیشتر از اجری که  رسمت یم: از این فرمود یم

شود که  بنابراین مشخص می؛ (142، ص 8)اصول کافی، ج  .، بشودکنم یمطلب 

در پوششی ظاهری از اسالم و قرآن قرار دارد، در تضاد  هرچندهای فمینیسم اسالمی  آموزه

السالم قرار دارد.  علیهم تیب اهل های دین اسالم و احکام قرآنی و احادیث کاملی با آموزه

های اساسی نهضت فمینیسم  های اخالقی و حجاب را یکی از آسیب توان نفی ارزش لذا می

 اسالمی در نظر گرفت.

 گیری بحث و نتیجه
میالدی  0991جدید است که از اواخر دهه  نسبتاًفمینیسم اسالمی یک نهضت ایدئولوژیک 

یکی از پیامدهای موج سوم فمینیسم در نظر گرفت که توان  ظهور یافت. این نهضت را می

سعی دارد با استناد به برخی از آیات قرآنی و نادیده گرفتن عامدانه برخی دیگر از آیات 

مجید، نوعی مصادره به مطلوب جهت ترویج تفکر فمینیسم انجام دهد.  اهلل کالم

کردهای دیکته شده توسط توان فمینیسم اسالمی یکی از جدیدترین روی می گرید عبارت به

های غربی برای نفوذ تدریجی و تزلزل جوامع اسالمی در نظر گرفت که با پوشش  نظام

قرائت جدیدی از  عنوان بههای دینی خود را  عقاید فمینیسم سکوالر در لعابی از آموزه

قبل جامعه ایران از چند دهه  که نیااسالم در حمایت از حقوق زنان معرفی کند. با توجه به 

های فرهنگی قرار داشته است ضرورت پرداختن به ابعاد مختلف  تحت شدیدترین تهاجم

های  . در پژوهش حاضر به واکاوی آسیبدینما یمضروری  "فمینیسم اسالمی "پدیده 

انتقادی، تقابل -ناشی از ترویج فمینیسم اسالمی پرداخته شد و با رویکردی تحلیلی
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ی موردبررسالسالم  ات قرآنی و احادیث معصومین علیهمهای فمینیسم اسالمی با آی آموزه

بازگویی چندباره  عوض بهقرار گرفت. در این تحقیق سعی بر این بوده است که 

هایی که فمینیسم اسالمی در عمل برای  های مختلف راجع به فمینیسم، آسیب دیدگاه

 زنان ایرانی دارد شناسایی شود. خصوص بهجوامع اسالمی و 

 اساساًنمود که فمینیسم اسالمی  دییتأدر این تحقیق بار دیگر  آمده ستد بهنتایج 

تفاوتی ماهوی با فمینیسم سکوالر نداشته و همان پیامدهای منفی فمینیسم غربی را برای 

که در باال نیز اشاره شد فمینیسم  گونه همانکشورها و جوامع اسالمی به همراه دارد. 

کشد و گفتمان و  از شریعت مقدس اسالم یدک میرا  "اسالمی"اسالمی، تنها پسوند 

در تقابل با آیات قرآنی و دستورات اسالمی قرار دارد. فمینیسم  کامالًایدئولوژی آن 

های  ی که بر برابری زنان و مردان تأکید دارد، با افراط در حمایتحال نیدرعاسالمی 

دان از زنان پیش ظاهری از زنان جامعه را به سمت دو جنسه شدن و تفکیک کامل مر

توان از پیامدهای این  هایی چون مخالفت با ازدواج و شیوع لزبینیسم را می برد. پدیده می

 نظران صاحبکه بسیاری از  گونه هماندوجنسی شدن جامعه در نظر گرفت. از سوی دیگر 

 اند افراط در بازتعریف حقوق زنان باعث تزلزل )اعم از مسلمان و غیرمسلمان( تأکید کرده

شود که در نظر  شود. این قضیه زمانی بهتر درک می ها می ی شدید خانوادهدگیپاش ازهمو 

ازدواج را ابزاری برای بردگی و تحت سلطه قرار گرفتن  اساساًبگیریم فمینیسم اسالمی 

ی ظاهری به زنان که یکی از مبانی اصلی ها ید ازاداند. از سوی دیگر عرضه  زنان می

تزلزل  تاًینهای به عفت و توجه یبی، حجاب یبزمینه را برای ترویج فمینیسم اسالمی است 

 این از برآمده اسالمی فمینیسم اجتماعی های آسیب الگوی برد. کامل جامعه پیش می

 بنیان یپاش ازهم جامعه، در زن جایگاه تضییع از اعم اصلی مؤلفه چهار شامل پژوهش

 در که گونه همان. است اخالقی های شارز و حجاب نفی و یدوجنس جامعه تحقق خانواده،

 های شاخص دارای خود مذکور، یها مؤلفه از یک هر شد داده توضیح قبلی های بخش

کوچک  هرچندنگارندگان این مقاله امیدوارند که این پژوهش بتواند قدمی  .است متعددی
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