
 

 

 

 

 

 

 اتیدر ادب  گرازن یشناس بر انسان ینقد

 زن در اسالمی و برابر  تی بر عامل  دی با تأک 

 حسینیرویا  

 ابوالقاسم امیراحمدی

 علی عشقی سردهی 

 ده یچک

  ی کردها ی متأثر از رو   ی شناس و معرفت   ی شناس ی مرتبط با انسان که در هست   ی ها ده ی از پد   ی ک ی 

جا   ی شناس انسان  است،  ا   گاه ی بوده  در  است.  مناسب   ات ی ادب   ان، ی م   ن ی زن    ان ی ب   ی برا   ی ابزار 

معرفت   ی شناس ی هست  ساحت   گاه ی جا   ی شناس و  در  اجتماع   ی فرد   ی ها زن  است.    ی و  بوده 

  یی گرا ، زن ی پژوه و روش سند   ی ف ی ک   کرد ی رو   ک ی است تا با اتخاذ    ی الش حاضر ت   ق ی تحق   ، رو ن ی ازا 

قرار دهد. نوشتار    ی معاصر را مورد نقد و بررس   ی آن در جوامع اسالم   ی شناخت انسان   ی و مبان 

مسلمان از    ی کشورها   ات ی داد که ادب نشان    ، ی شناس و انسان   ات ی رابطه ادب   ن یی حاضر ضمن تب 

در    ی پسااستعمار و   ی استعمار   ی از فضا   ی ر ی رپذ ی تأث   ل ی دل دهه شصت قرن نوزدهم تاکنون، به  

زن، ناموفق    ی و آزاد   ی و برابر   ی و فرد  ی زن در ساحت اجتماع  ت ی در عامل  ی نگاه اسالم   ن یی تب 

  ن ی سده نشان داد که ا   ن ی ا  ات ی در ادب  ی شناخت انسان   ی ها دوره  ی مرور انتقاد  ن ی اند. همچن بوده 
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  ل ی و به دل   ی شناخت نقص روش   ی مرد محور، دارا   گاه اتخاذ ن  ل ی به دل  ی شناس انسان  ی کردها ی رو 

  ک ی اتخاذ راهبرد پراگمات   ن ی و همچن   ی انتقاد   سم ی و مارکس   ی اس ی ، تعهدات س سم ی ن ی از فم   ت ی تبع 

مواقع   ی هستند که در برخ   ی شناخت نقص معرفت   ی در خلق آثار، دارا   سم ی به سکوالر  ل ی متما 

ها  جنبش   ی ضمن اشاره به نقش برخ   ان ی پا   ر . د رد ی گ ی در تضاد با اسالم قرار م   کال ی راد   صورت به 

زن و    ت ی اسالم در مورد عامل   دگاه ی د   ، ی رئال اسالم   یی اگرا ی در اح   ران ی ا   ی مانند انقالب اسالم 

 شده است.     ن یی تب   ی طلب   ی برابر 

 ی. شناس اسالم، انسان   ات، ی ادب   ، 1یی گرا زن  :هادواژهیکل 

 مقدمه 

شناختی، دارای های ادبی برجسته، به دلیل ریشه داشتن در مبانی عمیق انسانادبیات و نوشته

بخش رویکردهای گوناگونی در  شناختی عمیقی است که الهامشناختی و هستیتفمضامین معر

تر رابطه گرایی اشاره کرد. برای تبیین دقیقتوان به زنبوده است که از آن جمله می  یانسانعلوم

گرایی در ادبیات و  گرایی است. بدیهی است زنگرایی، نیاز به تعریف درستی از زنادبیات و زن

معنا به  حاضر  مقاله  بافت  سبک در  با  ی  حتی  و  بود  نخواهد  زنانه  ادبی  صنایع  و  نوشتار  های 

گرایی یک ادراک ، زن(13  :1993)های اساسی دارد. بر اساس موریس  سمانتیک زنانه نویسی تفاوت

فرض استوار است که بر اساس این مفروضات، تفاوت جنسیتی سیاسی است که بر اساس دو پیش 

-آن رنج بردن زنان از ناعدالتی  آمدیپ اساس نابرابری ساختاری بین زن و مرد عنوان شده است که  

ها ناشی از الزامات  های اجتماعی بوده است. همچنین، بر اساس فرض دوم، نابرابری بین جنسیت 

رهنگی تمایزات جنسیتی است. چنین تعریف و ادراکی از بیولوژیک نیست بلکه مولود ساخت ف

گرا نیز نمود  گرایی قرار داده است که در ادبیات زنزن، دو مأموریت اساسی را در دستور کار زن

های اجتماعی و روانی ساخت تفکیک و تمایز جنسیتی و  شناخت و فهم مکانیسم  .یافته است

کار اساسی در این زمینه است. این در شرایطی است    ها دو دستورتالش برای تغییر این مکانیسم

که بر اساس آن   2گرایی زیستیگرایی در تقابل با ذاتشناسی نیز بنیان زنکه بر اساس انسان 

 
1. feminist 

2. biological essentialism   
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ناپذیر نقش مولد او در هستی است و به همین دلیل الزامات  ماهیت و ذات زن از عواقب اجتناب

بر این    ( 31  : )هماناین نویسنده    . (2  :1993موریس،  )ناپذیر هستند  اجتماعی شخصیت زن اجتناب

مد مهم را در جوامع قرن بیستم به همراه داشته اباور است که چنین ادراکی از جنسیت چند پی

های مختلف  های انتقادی به چنین موضعی در حیطهتوان به اتخاذ دیدگاهاست که از آن جمله می

های انقالبی  مچنین خلق رویکردهای تدافعی و نهضتاز جمله ادبیات اشاره کرد. ه  ی انسانعلوم

های منتسب به آن از دیگر عواقب این نگرش بوده است.  های جنسیتی و ارزش نسبت به مرزبندی

  ی انسانعلومطور که در باال نیز اشاره شد، چنین پیامدهایی منحصر به یک حیطه خاص در همان

  یشناسروانشناسی، سیاست،  شناسی، جامعهانهای مختلفی مانند انسمنحصر نشده است و حوزه 

موریس   است.  کرده  متأثر  را  دین  حوزه  و حتی  ادبیات  ارتقاء  همان(    :1993)و  که  است  معتقد 

ای بوده است که دیگر مجالی برای ظهور گونهوضعیت زنان در ابعاد مذکور در جوامع امروزی به 

های سیاسی و اخالقی و ابهام در  ءاستفادهگذارد اما سومسائلی مانند تبعیض جنسیتی باقی نمی

ساخت ساختار برخی  یک  در  را  زن  حقوق  از  برخی  که  دینی  و  سیاسی  و  اجتماعی  های 

به  یمراتبسلسله  را  این موضوع  بررسی مجدد  لزوم  است،  تعبیه کرده  مردان  به  ویژه در  نسبت 

ای، تضاد برخی از  سانههای اسالمی برجسته کرده است زیرا به دلیل فشارهای سیاسی و ربافت

از عقاید و نظام  ییگرازن های  گزاره از واقعیت با برخی  ها را در  های خودآگاه مسلمانان، ادراک 

با مکاتب فکری گوناگونی    ییگرازن سطح ذهنی دشوار گردانیده است. البته عالوه بر اسالم، تضاد  

 مانند فردگرایی، مسیحیت و غیره در ادبیات تحقیق نمود دارد اما این نمود در اسالم بارزتر است.  

که ادبیات خالق و مخلوق فرهنگ است و رویکردهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی  اییازآنج

کنند و نظر به  ها، انتظارات و ایدئولوژی خود را بیان میاز طریق ابزارهای زبانی مفروضات، ارزش 

ها و  های زیباشناختی، فهم انسان از ماهیت پدیدهاینکه ادبیات منظوم و منثور، به دلیل ماهیت

آنیدرون میسازی  ارتقاء  را  انسانها  مبانی  تا  است  تالشی  حاضر  تحقیق  شناختی  بخشند، 

گرا در ادبیات مسلمانان در قرن بیستم را مورد ارزیابی انتقادی قرار دهد و ضمن  رویکردهای زن

ها( و عاملیت  )عدالت و آزادی یکسان جنسیت   تبیین موضع اسالم در خصوص برابری جنسیتی

 های احیاء گرایی اسالم را در این زمینه بررسی کند.زن، نقش نهضت
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 قابل ادراکهای زیباشناختی  در اینجا منظور از ادبیات، پیکره از متون است که دارای ویژگی

  دادهیجاهای انتقادی، و حتی آموزش را در خود  است و انواع نوشتار منظوم و منثور، خوانش

های اجتماعی را تقویت سانی، ادراک انسان از واقعیتاست که عالوه بر ارتقاء بینش و تجربه ان

دهنده و تغییردهنده  بر این عقیده است که ادبیات در این مفاد، شکل (7 :1993)کند. موریس  می

گرا برای بیان تصویر های زنهای اجتماعی از طریق تأثیرات عاطفی است که در جنبشواقعیت

نفس زنان و اعطای قدرت و حاکمیت به  فزایش عزتهای زنان، امثبت زن، بیان تجارب ویژگی

های  نظام  کنندهمیترسادبیات را    (1990)تدی،  گیرد. در همین زمینه  زنان مورداستفاده قرار می

داند که از طریق گزینش واژگان منجر به خلق یک جریان مداوم از  نوین عقیدتی و اخالقی می

 دهد.آگاهی انسان از واقعیت بیرونی را شکل می  شود و ساختانگیزانندگی اجتماعی و عاطفی می

های ارزشی خواهد بود که در دل کلمات جای  درنتیجه، درک ما از جهان بر اساس نظام

گیرد که ادبیات در  های بازنمایی شکل میگرفته است زیرا ادراک ما از حقیقت بر اساس نظام

های  نیز به قدرت زبان در قالب کنشهای اجتماعی  . جنبش(2  :1984)کریستوا،  ها است  رأس آن 

برده پی  بررسی زنبشری  دلیل،  به همین  انتقادی  اند.  تعمیق مطالعه  ادبیات، ضمن  در  گرایی 

های این  گرایی، نمودی عینی از واقعیتشناسی زنشناسی و معرفتشناسی، هستیمبانی انسان

گرا در شناسی زنق حاضر انساندهد. بر همین اساس، تحقیپدیده را در ذهن و واقعیت ارائه می

شناسی مورد بررسی  شناسی و روششناسی، معرفتادبیات ملل اسالمی را در سه سطح هستی

 گرایی را تبیین کرده است.  قرار داده است و در پایان نگاه اسالمی نسبت به زن

 گرا شناسی ادبیات زنزن در انسان  1. نگاهی انتقادی به عاملیت 1

شناختی در قرن بیستم بوده است. بر اساس مور  بررسی عاملیت زن در کانون رویکردهای انسان

تالش  ( 5  :1988) مردانه  شناسانانسان،  تعصب  تقلیل  گرایش  2برای  مناسبات  و  در  مردانه  های 

شناسی بوده است.  گرایی مانند توجه به عاملیت زن، در انسانانسانی، نقطه شروع رویکردهای زن

عنوان مایه غالب زنانه در ادبیات نیز باعث شد تا رویکردهای  گرا بهغلبه تصورات قالبی و حس

 
1. agency 

2. male bias 
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در این میان نیز محققان و    یل یابند. زدایی و هنجارسازی زنانه تعد  شناختی به سمت مرد انسان

از رویکردهای  ادیبان زن از دهه ششم قرن بیستم  از جنس زن تبری   گرا  لیتقل گرای اسالمی 

های مختلف زندگی فردی، اجتماعی و  سازی نقش عاملی زن در جنبه کردند و در صدد برجسته 

ان شکل گرفت که ریشه در  های گوناگونی در ادبیات مسلمسیاسی برآمدند. در این مسیر، نهضت

گرایی داشت. مروری بر ادبیات تحقیق در این شناسی آنان از پدیده زنشناسی و معرفتهستی

شناختی و  دهد که عدم توجه به زنان در ادبیات مسلمانان ریشه در نقایص روشزمینه نشان می

ده است. نگاه ادیبان  های مختلفی مانند ادبیات را متأثر کرشناختی داشته است که حیطه انسان

 اسالمی به زن در محورهای زیر بررسی شده است:  

 گرا: شناسی زنشناسی انسانروش.  1.  1

های مانند  شناختی عدم توجه به زنان در ادبیات کشورهای مسلمان ریشه در پدیدهاز لحاظ روش

محیط زنانه و مانع    یشناختمردمبرای بررسی    شناسانانسانتفکیک جنسیتی دارد که مانع ورود  

می زنان  حیطه  نگاشت  برای  ادیبان  کشورهای  ورود  مانند  اسالمی  جوامع  برخی  در  زیرا  شد 

های اجتماعی بود  ای معیار برای همه کنشدهندهخاورمیانه، جداسازی و تفکیک جنسیتی شکل 

ویژه در  به  شناختی و گرا در بعد روش. بر همین اساس، در رویکردهای زن(73  :2017)شیخ اوغلو،  

دادهنگاشت به  توجه  دموگرافیک،  جمعهای  جداسازی آوریهای  بدون  مسلمان  جوامع  از  شده 

جنسیتی را در دستور کار خود قرار دادند که منجر به برخی تولید زیست نگارانه فردی و اجتماعی  

کاندیوتی   شد.  خاورمیانه  ادبیات  در  مسلمان  زنان  ا  (1  :1996)از  پیش  که  است  آن،  معتقد  ز 

باعث می ادبیات  ادبی و تعصب مردانه در  نگاه  آندروژنیک  از جنبه  ادبی  تولیدات  اغلب  شد که 

نگاه   تعدیل  با  ولی  نشود  خارج  مردانه  قالب  از  تحقیق  بافت  و  موضوع  و  شود  خلق  مردانه 

 از  های دموگرافیک زنانه، این رویه تقلیل پیدا کرد. و توجه به داده  شناسانانسان شناختی  روش

نقصان روشدیگر  زمینه میهای  این  در  پسشناختی  فضای  در  غرب  فرهنگ  تأثیر  به    - ا  توان 

های  تجویزی و در برخی بافت  صورتبهتنها در فرهنگ خود غرب بلکه  ستعماری اشاره کرد که نها

به  تعمدی نادیده گرفته می  صورتبهها  بین جنسیت  طلبانهیبرابراسالمی مستعمره، نگاه   شد. 

از    همین غربی و اسالمی در سطح تحلیل دچار خطای راهبردی    شناسانانساندلیل، بسیاری 
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)مور،  عنوان نابرابری مورد تأکید قرار دادند  شدند و تمرکز بر عدم تقارن و تفاوت جنسیتی را به

سترس . این در شرایطی است که اتخاذ این نگاه ذاتاً نابرابرانه، حیطه زنانه را عمالً از دهمان(  :1988

انسان از دیگر    (.1079:  1979،  ابو زهرا)دور نگه داشت    شناسانمردمشناسان و حتی  نویسندگان، 

غرب نگاه  نوع  این  پسمواریث  و  استعماری  در  ا  -ا  گرا در اسالم  نگاه مردگرا  تقویت  ستعماری، 

سات  رانی و قربانی کردن زن در جهت احساادبیات بود که عمدتاً معطوف به تغذیه نگاه شهوت

محققان مسلمان زیادی در این زمینه قرار گرفت که از آن جمله   مورد انتقادجنسی مردان بود که  

:  1979)و مخلوف    ( 255-240:  1979)، کدی  (481-473:  197)، اسود  (229-1:  1974)توان به ماهر  می

گرای اسالمی بودند که در مقابل این بیان مغلوط  اشاره کرد که از اولین نویسندگان زن  (1-103

 شناسی مقابله کردند.  از زن در ادبیات و انسان

 شناسی زن گرا: شناسی انسانو معرفت  شناسیهستی  .2.  1

متضاد با نگاه غرب    یانسانعلومگرا در ادبیات و  های زنشناختی، اگرچه این نهضتاز لحاظ معرفت

سازی های فردی و اجتماعی و تالش برای قدرتمنداملیت زن در کنش به زن و معطوف بر تقویت ع 

گرایی مارکسیستی بود که  اما قالب نظری آن غالباً زن  (11  :2005)محمود،  رفت  زنان به شمار می

ها و  ، توجه به کنشحالنیباانهاده شده بود.   بر مبنای بهبود قدرت و وضعیت زنان در جامعه بنا 

از فرصتهای زندر این نهضت  های مذهبی زنانبافت ها و  گرا مشهود بود اما در بطن آن نیز 

های مارکسیستی برای تغییر وضعیت اجتماعی زنان استفاده  فضاهای مذهبی نیز برای تبادل ایده

. به همین دلیل، اولین کارهای ادبی در این زمینه بر پایه مفاهیم  ( 76  :2017)شیخ اوغلو،  شد  می

ها در این عفاف، استوار بود. برای مثال از اولین نوشته   یگاهگرایی و  ته، ملیکلیدی مانند مدرنی

 12داستان از    23اشاره کرد که دربردارنده    (402-1  : 1977)توان به رمان فرنیا و بزیرگان  زمینه می

کشور اسالمی بود که در آن وضعیت و تجارب زنان در دو محور دینی )در سایه نقش و ماهیت  

ای( در قالب داستان بیان شده است اما به  های خانوادگی و قبیلهن( و اجتماعی )سنتزن در قرآ

دلیل تأثر از رویکردهای نظری خارج از اسالم ناب، بیشتر بر تغییر وضعیت اجتماعی زنان متمرکز  

  کشد. های اجتماعی را نیز به نقد میهای ساختارهای دینی حاکم بر قالباست که گاهی وقت

توان زاده گرایی در ادبیات و اندیشه مسلمانان را میشناختی به زنرویکردهای معرفتگام دوم  
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نقد   بنیادین نظری و  ادوارد سعید    یپسااستعمارتغییرات  و    ( 379-1  :1978)اندیشمندانی چون 

تأثیرپذیری وافری از اندیشمندان   (47  :2016)دانست که بر اساس اورتنر    (281-1  :1973)طالل اسد  

شناسی در این گام بیشتر حول های ادبی و انسانغربی مانند فوکو و باتلر داشته است. نوشته

های جنسیتی و خانواده بود و در کشورهای مختلف اسالمی بروز یافتند که از  محورهای تفاوت

- 1  :1989) در عربستان، بادی    ( 183-1  :1986)در مصر، الترکی    ( 1996)توان به بدران  آن جمله می

  «زنان، اسالم و دولت»  در ایران اشاره کرد. کتاب  ( 264-1:  1996)در سودان و میرحسینی    (424

گرایان بود که در زن  انسان پژوهانهترین کارهای  ، یکی از غالب(272-1  :1991)نوشته کاندیوتی  

 داد.  انتقاد قرار  نظام پاتریمونیال را مورد بارن یاولبرای 

اوغلو   نهضت  ( 78-76  :2017)شیخ  دوم  گام  در  که  است  عقیده  این  زنبر  در  های  گرایی 

هستی اسالمی،  روشکشورهای  و  زنشناسی  توسعهشناسی  پیکربندیگرایی  و  است  ای  یافته 

یافته از زنانگی، جنسیت و اسالم ارائه شده است. وی همچنین معتقد است در این برهه،  نظام

زنپیشرفت نظری  غربهای  غیر  و  نظامزده حاصلگرایی شرقی  نقدهایی  و  است  از  شده  یافته 

شناسی و ادبیات خلق شده است. در همین راستا، دیب و وینگار  اندازهای مردگرا در انسانچشم

گرایی ورای یک نگاه فرهنگی استاتیک در جوامع مسلمان معتقدند تحلیل پویای زن  (537:  2012)

در کانون توجه محققانی مانند محمود   21لی مانند عاملیت زن را حتی تا قرن  ئرفت و مساشکل گ

اشاره    ( 240-1  :1987)توان به مرنیسی  قرار داد. از اولین نویسندگان این دوره می  ( 1-125  :2005)

داند  و تمایالت جنسی زنانه را یک نرم فعال و زنانه در فرهنگ عرب می  ییگرا  تیجنسکرد که  

، این نوع نگاه در تضاد با نگاه  )همان(اند. بر اساس شیخ اوغلو  در قالب اسالم نظم و کنترل یافته   که

گیرد. البته برخی از محققان بر این  منفعل زن از دیدگاه فروید و در قالب ارتودوکسی قرار می

انتقاد اند که این نگاشته، مرد محوری اسالمی را  عقیده مین رابطه،  قرار داده است. در ه  مورد 

می  (2008)ایونیک   که  تصریح  گام  رغم یعلکند  شدن  و  برداشته  ادبیات  علیه  دوم  و  اول  های 

پژوهی آندروژنیک، تصویر ارائه شده از زن مسلمان در ادبیات او را قربانی خشونت مردانه  انسان

حت کنترل های زن را تبایست از سنت و اخالقیات ظالمانه که تمام جسم و کنشداند که میمی

 شد.  ها عنوان می، دین نیز بخشی از این محدودیتنیبنیدرادارد، رهانیده شود و 
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ادیبان و محققان مسلمان در درون خود دچار یک انشقاق   اماشناختی  در گام سوم معرفت

اپیستمیک بین فمینیست  از تضاد  های سکوالر و زنان حامی احیاگرایی  عظیم شدند که ناشی 

در دهه نود به اوج رسید. عاملیت سیاسی زن در دوره احیاگرایی اسالمی، چالش   اسالمی بود که

گرا بود. به دلیل اتخاذ نگاه سکوالر، مشارکت فعاالنه شناسان و ادیبان زناصلی محققان، انسان

شد که درنهایت نسبت به زنان ظالمانه برخورد خواهد گذار رژیمی عنوان می زن در سیاست پایه 

از کشورهای اسالمی چنین جنبشکرد. برخی   پاکستان و برخی دیگر  ترکیه و  های حزبی در 

داشتند   اوغلو،  نمودی  تضادهای زن، همان(2005همان، محمود،    ،2017)شیخ  از  دیگر  یکی  گراهای  . 

به اصول )آن  شدنمیتسلسکوالر با زنان مسلمان،   از آن    زعمبهها  بود که  خود( ظالمانه اسالم 

ه اطاعت از شوهر، سهم نابرابر در ارث و حجاب اشاره کرد. ضمن اینکه این طیف  توان بجمله می

آرات   نداشتند،  اسالم  از  درستی  درک  اندیشمندان  که    (115-113  :1989)از  است  معتقد  نیز 

گرایی نداشتند و به همین دلیل، ضمن  زنانه در نهضت زن  ی آگاهذهنسکوالر، درکی از    ییگرازن 

ورزیدند.  گرایی، با پیروی کور از لیبرالیسم، بر خواسته عدالت جنسی اصرار میمخالفت با اسالم

مانند محمود   رویکرد  این  به  نسبت  منتقدان  از  دیگر  را زن  همان(  :2005)برخی  گرایی سکوالر 

را فاقد درک درستی از عاملیت زنان و آن  داوری محض نسبت به زن مسلمان عنوان کردندپیش

عنوان می گراهای سکوالر هم در سطح  کردند. در مراحل بعدی زنبرای مشارکت در سیاست 

تری از عاملیت زن دست یافتند، تصور قالبی  شناختی و هم در سطح تجربی به درک عمیقهستی

و زبانی، به دفاع از موضع   نسبت به زن مسلمان را به چالش کشیدند و با خلق و توسعه ابزار نظری

، محمود  ( 237 :  2002)ای داشت. تحقیقات بارالس خود پرداختند که در ادبیات نیز نمود برجسته 

تنها بخشی از این تحقیقات است که ضمن   (99  :2006)و دیب    (215:  2005)، پیک  همان(   :2005)

ند که آن را از انتظارات و  تالش کرد  تئوریزه کردن مفهوم عاملیت زن در کنار ماهیت دینی خود،

عاری سازند. در همین  ارزش  لیبرالی  از حیطه  هایسازان یجرهای  زن مسلمان  عاملیت  نقش   ،

های دیگر زندگی مانند شادی، سرور  مقوله  بادررابطهمسائل فردی مانند تقوا و عفاف فراتر رفت و  

غرب نویسندگان  از  برخی  شرایط  این  در  یافت.  نمود  سرگرمی  پدیده  گرا،و  این  به بروز  را  ها 

ولی برخی دیگر تالش    (2013لوئیس،  ؛  217  :2010)تارلو،  های جدی برای اسالم تعبیر کردند  چالش
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؛  59  :2010)القسیمی،  ها با مباحثی مانند عفاف و تقوا را تشریح کنند  کردند که ارتباط این مقوله

 .  (107: 2013آلتینای، 

 در ادبیات مسلمانان: گرایی تحلیل انتقادی زن.  3.  1

گرای مسلمان در قرن بیستم تالش کردند توان گفت که اگرچه نویسندگان زنخالصه می  به طور

تا بدون خدشه واردکردن به هنجارهای سنتی و دینی، تصویر درستی از زن از منظر ادبی، سیاسی  

ییر دهند اما به دلیل  ها را تغهای زنان در این حوزهها و مسئولیت و اجتماعی نشان دهند و نقش

شناختی  و معرفت یشناختیهستهای در بافت فیزیکی و هرمنوتیکی معیوب، از نقص قرارگرفتن

 یجابه شناختی برای تطبیق با نیاز نظری خود  های انسانبردند. کالیبره کردن نگاهعمیقی رنج می

شناختی زن معرفت  شناختی وترین نقایص روشتالش برای فهم عمیق و درست اسالم از عمده

شناسی  های سیاسی به معرفتگرایان مسلمان بوده است. همچنین به دلیل تعهدات و وابستگی

غربی ناشی از اتصال به قدرت سیاسی استعمارگران باعث شد که مارکسیسم انتقادی و فمینیسم  

پراگماتیک جوامع اسالمی در مورد وضعیت زندگی شهرونغربی، شیوه فکری و تالش دان  های 

مستغرق کند. همچنین، فردی کردن ساحت دین و    یپسااستعمارزنان را حتی در دوره    ژهیوبه

از دیگر رذایل بافت اندیشه گرایی اسالمی بود که در  ای زنتمایل شدید به سمت سکوالریسم 

مصالحه در    قابل  ریغ ای بود که به یک موضع  گیرانه برخی مواقع نیازمند اتخاذ استاندارهای سخت

های ادبی  ، نوشته ( 28  :2005)شد. به همین دلیل حتی از نگاه غربی، کوک  مقابل دین تبدیل می

دانست که با معیارهای اسالمی فاصله دارد که از آن زنان مسلمان را از یک کانون سکوالر می

 های ادبی فاواز و هاشم در لبنان و تیموریا در مصر اشاره کرد.  توان نوشته جمله می

شناختی نیز ادیبان مسلمان شاهد زوال تدریجی حس و معنی در  گاه ادبی و زیباییاز نظر 

به  نوشته  از سطح ذهنی  نویسندگان  زیرا تمرکز ذهنی  بودند  سیاسی و    ییافزایآگاه های خود 

سازی ملی،  عشق و معرفت، مدرنیته، هویت  یجابهای که  گونه بود به  کرده   دا یپ اجتماعی سوق  

ها بود.  مایه اصلی این نوشتهسازی اجتماعی محور درونکی علیه زنان و جریانرفع آپارتاید فیزی

بود که اگرچه بر  (1975)نوشته الشرونی    «یک شب بعد از هزار و یک شب»ها  از جمله این نوشته 

گویی به حقوق زنان پرداخته بود اما با نمونه ادبی اصلی خود تفاوت کیفی فاحشی  اساس قصه
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نوشته  در  مادری  زبان  به  نسبت  خنثی  نگرش  اتخاذ  مادری،  زبان  تضعیف  ادبی،  داشت.  های 

به نوشتن به زبان غربی  بی  نظورمبهسوادی مفرط زنان در کشورهای نظیر عربستان، و تمایل 

از دیگر نقصان  قرارگرفتن انتقادی و توجه جهانی،  گرایان مسلمان بوده  های ادبی زندر کانون 

 .  (103 :2005)کوک، است 

 گرا بررسی رابطه اسالم و فمینیسم در ادبیات زن .2

ادیبان زن از  ادیب مسلمان  برخی  زنان  به  محافظه  رغم یعل گرا و  زیادی  کاری جنسیتی تمایل 

گرا و ارتجاعی  ای دیگر نیز هنجارهای جامعه اسالمی را واپسینی پیدا کردند ولی دسته های دگروه

خود( قربانی جامعه اسالمی نکنند    زعمبه های زنانه خود را )گیری خواندند و تالش گردند که جهت

و با اتخاذ یک رویکرد بینابینی )میان فمینیسم محض و بنیادگرایی اسالمی(، یک رویکرد سوم  

های خود ارائه دهند که نه مطابق با تصورات غربی از زندگی زنان است نه گرایی در نوشته زناز  

. این شق سوم در عمل مسائلی مانند  (337:  1994)شهات و استم،  تابید  بنیادگرایی اسالمی را برمی

اندیشهمعنویت زنان، شعر و خالقیت فکری و  را میگرایی  اما درعینای  به دنبپذیرفت  ال  حال 

حال برای قدرت مادی و رهبری  و درعین  سرپیچی از هنجارهای اجتماعی محدودکننده زنان بود

 سیاسی و اجتماعی زنان اهمیت قائل بود.  

ظاهر بینابینی  ، این رویکرد به(1998)از یک منظر خارجی به دنیای اسالم، آسک و تومزلند  

می غربی  محض  فمینیسم  به  متمایل  پدیدهرا  که  نظام  هایداند  و  جنسیتی  تفکیک  مانند  ی 

پذیرد و بیشتر در تضاد رادیکال با اسالم است. به همین  اسالم را نمی  یمراتبسلسله مردساالرانه  

زن اندیشمندان  برخی  که  بود  مقیسی  دلیل  مانند  اسالم،  فیزیکی  دنیای  در    (141:  1999)گرا 

کنند زیرا نظام  پادآمیزه و متناقض عنوان می را یک «گرایی اسالمیزن»ترکیبات بینابینی مانند 

خود برابرانه فمینیسم، سنخیتی با هم ندارند. در تبیین دیدگاه    زعمبهاسالم و نظام    یمراتبسلسله 

گونه است که این  تصریح دارد که برداشت این افراد از قرآن این( 56 :2005)این زن گرایان، کوک  

جن برابری  مخالف  صریحاً  مقدس،  برابری  کتاب  اصول  با  نیز  اسالمی  شریعت  و  است  سیتی 

گرایی اسالمی اصالح زن  (141  :1994)ها سازگاری ندارد. بر همین اساس است که مقیسی  جنسیت 

داند که  گرایی میمحققان زن  وپرداختهساختهداند و آن را  را فاقد انسجام معنایی و ایدئولوژی می
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معتقد است که همه    (7  :2005)اند. البته محمود  یستهخارج از دنیای اسالمی به این پدیده نگر

زنمخالفت با  معرفتها  نقص  از  ناشی  صرفاً  اسالمی  آن گرایی  از  بخشی  بلکه  نیست  شناختی 

گرایی اسالمی را یک سیاسی است زیرا این منتقدان تمایالت سکوالریستی عمیقی دارند و زن

  -   ی های دیندانند که به حکومتالریستی میگرایی سکوچالش اساسی برای تأیید ناکارآمدی زن

ای اسالم برای توجه بخشد. خلق تشکیک نسبت به امکان فکری و اندیشهیاسی مشروعیت میس

غلط  ها بهگرایی اسالمی بود زیرا آنگرایان مسلمان با زنبه زنان از دیگر دالیل مخالفت این زن

 .  همان( :2005)کوک، کردند بنیادگرایی اسالمی را با سکوالریسم محض قیاس می

گرایی های دوگانه، یک رویکرد دیگر زن گراهای مسلمان برای عدم هضم زنپذیرفتن نقش

گرای اسالمی در قرن بیستم،  و توجه به زنان در اسالم بود. برای مثال، برخی از نویسندگان زن

ای محض است ولی در گربرای نوشتن شرحی بر قرآن یک اسالم  (1400-1  :1994)مانند الغزالی  

تمایالت صرف فمینیستی دارد. برخی دیگر    (114-1  :1986)هنگام نوشتن خاطرات خود در زندان  

ای، برخی از قوانین  دانند و بر پایه اجتهاد اندیشهنیز قوانین اسالم را در انحصار زمان خود می

  : )کوک، هماندهند  میم نمیرسد، به زمان کنونی تع اسالم را که در قبال زنان ظالمانه به نظر می

دانست و یک فهم  قوانین اسالمی را الیتغیر نمی  ( 285:  1995). بر همین مبنا بود که النعیم  (62

کرد. بازخوانی  شخصی از قوانین الهی را که ناشی از اجماع اجتماعی بود جایگزین شریعت می

گراهای اسالمی بود که متأثر از مشی  قوانین و حقوق زن در اسالم راهبرد دیگری از برخی زن

ی ظاهری موجود در شریعت بود. از جمله این نواستعمارگرایی، قائل به بازخوانی و حل تضادها

است که تأکید اسالم بر نقش بنیادی مادر و خانواده را در تضاد    (629  :2006)محققان میرحسینی  

دانست. اتخاذ نگاه تقلیلی به شریعت، یکی دیگر از با حقوق احصاء شده زن در جامعه اسالمی می

زن اسالمراهبردهای  دنیای  در  که  بود  و    گراهایی  نداشتند  واقعی  اسالم  از  درستی  فهم 

کردند.  تأمین حقوق زنان را ارائه می  منظوربههمه قوانین اسالم    نکردنتیرعاهایی مانند  پیشنهاد

جنبه  در  به شریعت  تعهد سرسختانه  اسالم، ضمن  در  که  است  شرایطی  در  و  این  فردی  های 

جامعه فراهم شده است. در دوران    اجتماعی، امکان کنش مؤثر فردی و اجتماعی برای زنان در

های دین و سکوالر  های مذهبی زنان تا حدودی از دوگانهنیز که فعالیت  پسا سکوالرتر و  نوین

های خود ارائه رهایی یافته بود، ادیبان مسلمان هنوز درک درستی از تفکر اسالمی را در نوشته
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و اولویت بخشیدن به حقوق جنسی  ندادند و رویکردهایی مانند بدنمندی و بنیادگرایی جنسی  

- 1  :2008). رمان عطر دارچین نوشته ثمر یازبک  (6  :2008)بریدوتی،  ای داشت  زنان نمود برجسته

پدرساالرانه از دین، عاملیت سکوالر زن را بر عاملیت دینی ارجح   فرضشیپ ، با اتخاذ یک  (133

داند و بر همین اساس تالش  ثر نمی ؤرا قادر به کنش سیاسی و اجتماعی م  دارنیدپندارد و زن  می

برای مقاومت در مورد ساختارهای پدرساالرانه می آگاهانه  را جهدی  آزادی جنسی زن  تا  کند 

  :2012). همچنین در رمان ارتفاعات بروکلین نوشته الطحاوی  ( 65  :2018)صدیق،  دینی جلوه دهد  

ه تبعیت دینی، تالش شده است  با اتخاذ یک درک نادرست از فاعلیت دینی و تشبه آن ب (1-192

. این در شرایطی است که  (97  :)همانبافت دینی بازسازی مفهومی شود    زتا هویت زن در خارج ا

از طریق مقاومت    الزاماً  کنشگرانهبر این عقیده است که عاملیت و ایفای نقش    ( 312  :1399)داورپناه  

از عاملیت و فاعلیت دینی در رمان    یهافرضشیپ شود. چنین رویکردی با  محقق نمی مغلوط 

نثر، در  نیز دیده می  (336-1  :2009)نوشته صبح    «ن عشق استآنام  » شود. همچنین عالوه بر 

گرایی ورود  فهم و ادراک اسالمی، به حیطه زن  حیطه نظم نیز شاعران مسلمان، خارج از دایره

در شعر خود   (7  :2001)ح است. الصباح  اند که از جمله مشهورترین این شاعران سعاد الصباکرده

کشد و از تبعیت بدون مالحظه  نظام فکری مرد محور در جوامع عرب مسلمان را به چالش می

زنان را برای بروز احساسات زنانه خود از طریق شعر و   حالنیدرعکند و زنان از مردان انتقاد می

می تشجیع  مدنی  ادب  اعتراض  نوعی  را  زنان  قلم  زیرا  در  کند  سرکشی  های  نظام  مقابلو 

مردساالری یا پدرساالری که یکی    (591  :2019)زاده و دیگران  داند. بر اساس فرضیمردساالرانه می

شناسی است و ناظر به تسلط مطلق مردانه است، به همراه وابستگی  از اصطالحات رایج در انسان

از کلیدیزنان در جوامع اسالمی عرب، عدم حضور زنان در   ارادی فردی زنان  ترین اجتماع، و 

  : 2000) بوده است. این در شرایطی است که مک نی    ( 94-1:  1999)محورها در شعرهای الصباح  

بر این عقیده است که تالش ادیبان برای احقاق عاملیت زن به دلیل ظرفیت باالی این مفهوم   (10

جوامع به وقوع پیوسته است اما محمود  های ساختاری است که در برخی  در تقابل با محدودیت 

بر این عقیده است که فهم غلط از اسالم و دکترین اسالمی در جوامع اسالمی نهادینه    ( 1-2  :2005)

هایی  شده است و باعث ایجاد یک نگاه تقلیلی به کنش زن در اجتماع شده است که منتج به دوگانه

  ( 7  :)همانتبعیت شده است. البته محمود    -  ادیسازی زنان و یا آزقربانی  -  سازیمانند قدرتمند
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 به طور قائل به استفاده ابزاری و سیاسی از مبحث عاملیت زنان برای تقابل با اسالم نیز هست.  

شناختی، جوامع  شناختی و معرفتشناختی، هستیتوان گفت عالوه بر نقایص روشخالصه، می

اند و تنها جنبش اسالمی  می ناموفق بودهاسال  سمی نیفماسالمی در تئوریزه کردن و بسط نظری  

 اند.   در این زمینه دست یافته قاتیتوفو در صدر آنها انقالب اسالمی ایران، به برخی 

های احیاگرایی اسالمی در  . عاملیت و برابری زن در اسالم ناب و نقش جنبش3

 تبیین آن

گرایی است که به دلیل عمق  ساختاری در زن   مفهوم عاملیت زن و کارکردهای آن، یک پدیده پسا

گرایی قرار گرفته است کننده در مناسبات و مباحث مرتبط با زنکارکردی به یک قدرت تعیین

گرا، مفهوم عاملیت زن  . این در حالی است که در میان خود محققان غربی زن( 122: 2012)بورک، 

یش به سمت آزادی غربی بدون توجه به  به دلیل ابهامات سمانتیک و پراگماتیک، تعصب در گرا

گرایشبافت و  بومی  روشهای  مشکالت  و  سنتی  و  دینی  مطلقهای  مانند  در  شناختی  گرایی 

زنان در دو طیف قدرتمند و قربانی بدون توجه به نسبی بودن و پیوستاری   قراردادنبندی و  دسته 

ازآنجایی(5:  2008ن،  )بومانتقادات فراوانی قرار گرفته است    بودن این پدیده، مورد بر اساس   که. 

های فرهنگی  عاملیت زن به ظرفیت آن برای اقدام خودمختارانه علیه تحریم  ( 10:  2000)مک نی  

های مذهبی در  شود، چنین تعریف و کارکردی اغلب در بافتهای اجتماعی تعبیر میو نابرابری

می قرار  دینی  زن  حقوق  و  دین  با  درحالیتعارض  برخگیرد.  انسانکه  زنی  مانند  شناسان  گرا 

اند که تالش برای تحقق عاملیت زن در میان  بر این عقیده(  80  :2005)و کوک    (13  :1993)موریس  

گرا تنها  های ادبی زنگرای مسلمان در قرن بیستم وجود داشته است که نوشته اندیشمندان زن

تر، تالش  خاذ یک نگاه نظری عمیقبا ات  (415-  409:  2008)آویشای    یک بعد از نمود آن بوده است، 

 بندی کرده است.  برای تبیین عاملیت زن در جوامع اسالمی را در چهار رویکرد اصلی دسته 

که مبتنی بر حضور زنان در یک بافت جنسیتی و سنتی دینی است   1عاملیت مقاومت  الف(

  . (2001)بایس و توحیدی،  های دین را به چالش بکشد و یا تغییر دهد  کند برخی از جنبهو تالش می

دهد دارای مزیت است ولی  که به حضور فعاالنه زن در اجتماع اهمیت می  جهتن یازااین رویکرد  

 
1. resistance agency 
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های زیادی  نی از سوی زنان علیه دین و سنت شده است که آسیب منجر به اتخاذ یک موضع جها

 را به دنبال داشته است. 

های دین در جهت قدرتمند  که به دنبال بازتفسیر دکترین و کنش   1عاملیت قدرت بخش   ب(

تر از . این رویکرد در برخی از اندیشمندان زن منجر به فهم عمیق(2007)السون، سازی زنان است 

های  سازی زنان بود، توسط حاکمیتی شد اما به دلیل اینکه مبتنی بر ماهیت قدرتمندمباحث دین

 دینی در کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به حاشیه رانده شد. 

ابزاری  ج( طریق    منظوربه  2عاملیت  از  غیردینی  اهداف  به  رسیدن  برای  دین  از  استفاده 

   .مشارکت دینی فعال 

های سه رویکرد قبلی به اهداف خود در جوامع فع محدودیتمبتنی بر ر  3عاملیت ناقد   د(

 دینی دست یابند.  

تالش توفیق  زنعدم  کنشهای  و  زن  عاملیت  روح  به  رسیدن  برای  و  گرایی  فردی  های 

اصلی   را در دو عامل  بیستم  این جنس در جوامع اسالمی و کارکردهای آن در قرن  اجتماعی 

 :توان جستجو کردمی

های تاریخی از اسالم، تفاوت در تفسیر قرآن عدم فهم درست از اسالم که ناشی از برداشت(  1

است.   یپسااستعمارشناختی غربی در اسالم استعماری و  و همچنین تأثیرپذیری از مبانی معرفت

های جنسیتی در اسالم و فمینیسم را از یک زاویه دینی، مبحث تفاوت  ( 69- 67:  1383)حسنی  

  گیری سازگار با تحقیق حاضر بر این عقیده است که روح نتیجه  قرار داده است و در مورد بررسی

گرایی وجود دارد در این نهفته  اسالم و زن  شناختیمعرفت  و   شناختی  وجود  مبانی   در   که  اختالف

  را  گرایی بشرکه زنداند درحالیمصلحت و منافع زن را دارای منشأ خدایی می  اسالم  است که

درمی  خویش   مصلحت  هکنندتعیین اساس،  همین  بر  و    واقعیت  یک   از  عدالت  اسالم،  داند 

  حسب  بر  و  است  نسبی  امری  کامالً   عدالت  گراییکه در زندرحالی  است،  برخوردار  یاالمرنفس

 
1. empowerment agency 

2. instrumental agency 

3. compliant agency 
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شود که نمود بارز آن چهار رویکرد نظری باال  می  متغیر  نیز  آن  معنای  بشری،  مختلف  هایتجربه 

 بررسی قرار گرفت.است که مورد 

ی اسالمی در قرن بیستم در تبیین درست مفاهیم اسالم ی های احیاگرا عدم موفقیت جنبش   ( 2

 : 2005) و نجات مسلمانان از مصائب روزانه خود عامل مهم دیگری در این زمینه بوده است. محمود 

، مصر و الجزایر های اجتماعی در هند، پاکستانکند که جنبش صریحًا در کتاب خود تصریح می   (1-2

انقالب  برخی  انقالب و  نبوده است ولی  زنان  به تغییر وضعیت  قادر  اساسی در جهان اسالم  های 

ای از مطالبات اجتماعی اسالمی ایران به دلیل تبعیت از دکترین رئال اسالمی، توانست بخش عمده 

 .ویژه در حوزه زنان را جامه عمل بپوشاند مسلمان به 

های اجتماعی در کشورهای اسالمی در نیز معتقد است که اگرچه انقالب   ( 103  :2005) کوک  

جنبش  بر  خاورمیانه  زن منطقه  کنش های  و  گذاشت  تأثیر  و گرایی  فردی  حوزه  در  را  آنان  های 

ها بروز یافت، ولی به دلیل عدم فهم های ادبی آن اجتماعی متأثر کرد که در مواردی مانند نگاشت 

و   اسالم  از  اقتصادی درست  و  از قدرت سیاسی  ارتزاق  و  غربی  معرفتی  و  فکری  مبانی  به  تعهد 

 : 2005) های محمود  استعماری و امپریالیستی قادر به تحقق حقوق زنان نبوده است. در تأیید یافته 

 مساوات،  انتقادی،  هایموضوع عاملیت زن در اسالم را بر اساس رهیافت   (11  : 1376) ، رهنورد  (11

 گراییزن   که   دارداذعان می   دهد و مورد بررسی قرار می   تعلیم  و   تهذیب  و  مادری  ،پیشوایی  آزادی، 

ولی به دلیل اتخاذ   توفیقاتی را حاصل کرده است  زن  های تاریخیها و رنج چالش   به  تنها در انتقاد

جوامع در  سازیسرنوشت  و آفرین  سعادت  هایحل راه  قادر به الهی کرامت ای خارج از دایرهفلسفه 

 ای حضرت امامدهد ولی نهضت احیاگرایی انقالب اسالمی ایران ذیل بعد اندیشه اسالمی ارائه نمی 

های زنانه های برای مشکالت و چالش حل ضمن ارائه راه   اسالم،  از  خود   نوآورانۀ  قرائت  با   خمینی 

در    اجتماعی  تعالی  و  فردی  زمینه رستگاری  زن،  انسانی  کرامت  و حفظ و کنش زن  جامعه زن 

های زنان نیازمند بررسی است ولی حجم اسالمی را مهیا کرده است. میزان اثر این انقالب بر نوشته 

زنان هم نوشته  و سیاسی  اجتماعی  انتقادی،  ادبی،  آثار  و  ابعاد مختلف ها  در  آنان  با حضور  راستا 

معناداری داشته است. همچنین در خوارزم سرنوشت  تفاوت  انقالب  ی و دیگران سازی، در دوران 

گری، فاعلیت و ای برای کنشتصریح شده است که انقالب اسالمی ایران فرصت ویژه (  965:  1399) 
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-های اسالمی فراهم ساخته است زیرا عالوه بر اتخاذ یک رویکرد معرفتعاملیت زن بر اساس آموزه 

تی کردن آن شناختی درون گفتمانی و ضد امپریالیستی، در تئوریزه کردن اسالم سیاسی و عملیا 

گرایی با نهادگرایی اسالمی، ها برای انطباق زن وجود یک دسته از چالش  رغمی علموفق بوده است و  

 :)همان ، این نویسندگان  اساس ن ی برا توان انقالب اسالمی را خاستگاه فمینیسم اسالمی دانست.  می 

های نظری آن از اسالمی در بستر روشنفکری دینی متبلور شده است و پایه   سم ی ن ی فم   ( 964-966

جمله بازتفسیر متون برای کسب برابری جنسیتی، وارد نمودن زنان و آرای زنانه در عرصه تولید 

های انقالب اسالمی های حقوق بشری از تاکتیکدغدغه   یروزرسان به دوستانه و  دانش و معرفت زن 

که در بافت گفتمانی انقالب، زن در تحقق انقالب اسالمی و اسالم سیاسی نقش   ی ا گونه به بوده است  

ها است، و نهادسازی مناسبی برای فعال دارد، مربی و مروج سیاست دینی از طریق تربیت نسل

در   ( 1  : 1996) قمصری    خواه ک ین ،  برآن عالوه های مختلف فراهم شده است.  گری او در جنبه کنش 

فمینی  نسبت  نزدیک بررسی  را  انقالبی  گفتمان  اسالمی،  انقالب  با  دغدغه سم  به  تفکر  های ترین 

کند و دلیل حضور گسترده زنان در مبارزات انقالبی را شاهد مدعای خود فمینیستی زنان عنوان می 

 آورده است.

 گیری:نتیجه 

مغروق در  عاملیت زن و کنش او در ساحات اجتماعی و فردی در کشورهای اسالمی قرن بیستم  

شروع   استعمارزدهان اسالم ورشناسی غربی بوده است که در دمفاهیم مدرنیته، سکوالر و معرفت

عنوان یک  و اوایل قرن بیستم تداوم داشته است. ادبیات به  یپسااستعمارشده است و تا اسالم  

فیزیکی    دهی فرهنگ و جریانات اجتماعی و سیاسی نیز متأثر از این فضای گر در شکلابزار کنش

موضع اسالم ناب در این زمینه باشد. به دلیل تأثر    انگریبو هرمنوتیکی بوده است و نتوانسته است  

های اجتماعی،  زده که متضمن بقای سیاسی جریانشناسی غربگرای اسالمی از انسانادبیات زن

تبیین حدود  های ادبی نیز در تحقق حقوق زن بر اساس اسالم و  سیاسی و ادبی بوده است، جریان

های احیاگرایی  اند. همچنین جریان های اسالمی منفعل عمل کردههای او در بافتکنش  ثغورو  

اسالمی در کشورهای مختلف مسلمان به دلیل افراط، تفریط یا کانسرویتیسم شدید    یپسااستعمار

ک را تضمین  ادبیات  در  زن  عاملیت  و  از حقوق  بیان درستی  باعث  است  نتوانسته  ند.  اسالمی، 
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ترین جنبش اسالمی قرن انقالب اسالمی به دلیل درک درست از دکترین اسالم موفق  نیبنیدرا

شناسی  شناسی و معرفتشناسی، هستیبیستم در این زمینه بوده است که درک درستی از روش 

ای و اجرایی رهبران انقالب از جمله امام عاملیت زن را حاصل کرده است که در مشی اندیشه

 نمود داشته است.  خمینی
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