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 دهیچک

اند. در بررسي و ، عناصري غير تعقلي و ثانويه«زنان»انديشمندان و فلاسفه عصر روشنگرياز ديدگاه      

حقووق »و « حقوق طبيعي»دقت نظر در آثار اين انديشمندان و حتي متأخرين از آنها، وقتي صحبت از 

بوا با عنايت به مطالب فوق، فمنيسم ايرانوي نيو ، زم موان  است.« مردان»شود، منظور جامعه مي« بشر

اسلاف غربي خويش، در تدارك تامين و توليد محتواي مرتبط به اقسام و اشکال فمنيسم است که ظهور 

اسفند( است و سعي دارد ضومن بوومي  71مارس مصادف با  8و بروز آن در ب رگداشت روز جهاني زن )

فربوه و وويوا  سازي مفازيم آن در داخل کشور، جريان لاغر و رو به زوال فمنيسم ايراني را بوه جنبشوي

اي و اسنادي و کواوش در ادبيواس سياسوي منتشوره از  تبديل کند. مقاله حاضر با روش مطالعه کتابخانه

بور « درآمدي»ارايه کرده و بتواند زمچون ين جريان، تصويري اجمالي از آن، طرف رزبران و زواداران ا

مختلف سياسي آن ورداختوه و  زاي به گرايشتبيين مفهومي فمنيسم،  ضمناين جريان ورتوفکني کند. 

بي ترديد مراکو  . در نهايت ضمن ورداخت به جريان شناسي فمنيسم ايراني، برآوردي اجمالي ارايه دزد

آموزشي و دانشگازي به دليل دارا بودن وتانسيل و ظرفيت بالايي از دختوران و زنوان جووان، مهمتورين 

شناخت روشون مختصواس عموومي فمنيسوم ين جذب نيرو و القا آموززاي فمنيستي است. بنابراازداف 

سياسي و کالبدشکافي جريان سياسي فمنيسم ايراني براي فعالان دانشگازي و مراکو  تحقيقواتي، حوا   

 ازميت است.

 هاکلید واژه

 .فمنيسم، فمنيسم سياسي، حقوق زنان، جريان شناسي

 

                                                                 
 mo.ghorbani@urmia.ac.ir                       ايران.)نويسنده مسئول( ،استاديار معارف اسلامي دانشگاه اروميه، اروميه *
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 مقدمه

اند. در اصري غير تعقلي و ثانويه، عن«زنان»از ديدگاه انديشمندان و فلاسفه عصر روشنگري     

حقوق »رين از آنها، وقتي صحبت از بررسي و دقت نظر در آثار اين انديشمندان و حتي متأخ

است. به عنوان مثال، حقوقداني نظير « مردان»شود، منظور جامعه مي« حقوق بشر»و « طبيعي

در « جان لاك»ي چون ، متفکر«تفسيري بر اقتصاد انگلستان»در اثر معروفش « بلاك استون»

ايمانو ل »و حتي «بر اقتصاد سياسي دلالياست»در کتاب « روسو ژاك ژان»، «دومين رساله»کتاب 

، به طور آشکار و علني؛ منکر زر گونه حق و «مناسباس بين دو جنس»در کتاب معروف « کانت

اج تحت عنوان حقوق قانوني براي زنان به خصوص بعد از ازدواج زستند، چه اينکه قبل از ازدو

 قرار دارند.« مالك خانواده»تحت قيموميت ودر يا « صِغار»

در مجموع آنچه در اين دوره به نام حقوق طبيعي و حقوق بشر مطرح بوده، شامل زنان      

و اعلاميه حقوق بشر فرانسه در سال  7111اميه استقلال آمريکا در سال شده است. اعلنمي

قا ل نشد. وس از انتشار عمومي اعلاميه حقوق بشر فرانسه در ، زيچ حقي را براي زنان 7181

اوليمپ »، با مخالفت زنان انقلابي فرانسه روبرو شد و خانم 7117اوايل انقلاب کبير فرانسه در 

رزمانش به خاطر اعتراض به اين اعلاميه تحت عنوان از رزبران انقلابي واريس و زم« دگونگ

 دند.با گيوتين اعدام ش« ضد انقلاب»

فعاليت « استيفاي حقوق زنان»با اين وجود، معدود متفکريني ني  بودند که در جهت      

 کردند. گرچه فعاليت اين عده معدود وارادايم غالب نبود و در حاشيه قرار داشت. مي

بافي در نيويورك آمريکا، در ، زنان کارگر کارگازهاي نساجي و وارچه7881در زشتم مارس      

به دستم د وا ين، ساعاس کار بالا و شرايط کار غير انساني و غير اخلاقي و عدم حق اعتراض 

رأي به اعتصاب و تظازراس سراسري، دست زدند. اين تظازراس با حمله وليس و سرکوب شديد 

زمچنان در « استيفاي حقوق زن»وليکن تنور مبارزه زنان در جهت جنبش زنان، وايان يافت 

ا داغ بود. خيابانهاي اتريش، آلمان، سو يس، دانمارك، آمريکا و... زمواره با سراسر ارووا و آمريک

 زد.لرزيد، گرچه وليس ني  دست به سرکوب گسترده ميمارش اعتراضي زنان، مي

يکي از نهادزاي انترناسيونال سوسياليستي  -« المللي زناندبيرخانه بين»، 7171در سال      

انتخاب « روز جهاني زن»مبارزه زنان کارگر آمريکا، به عنوان  زشتم مارس را با خاطره –دوم 

را به شکل تظازراس و « مارس 8»کرد و زنان در روسيه ت اري و در سراسر ارووا، مراسم 

 ميتينگ برگ ار کردند.
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روز جهاني زن ناميده شد و در سراسر جهان در اين روز، زنان « مارس 8»از آن تاريخ به بعد،    

، سازمان ملل، 7118خود، به تظازراس ورداختند. بالاخره در سال « تيفاي حقوقاس»در جهت 

 مارس را به صورس رسمي روز جهاني زن ناميد. 8

با عنايت به مطالب فوق، فمنيسم ايراني ني ، زم مان با اسلاف غربي خويش، زرساله در      

اسفند( است و سعي  71 مارس مصادف با 8تدارك برنامه زايي در ب رگداشت روز جهاني زن)

دارد ضمن بومي سازي مفازيم آن در داخل کشور، جريان لاغر و رو به زوال فمنيسم ايراني را 

 به جنبشي فربه و وويا تبديل کند. 

بي ترديد مراک  آموزشي و دانشگازي به دليل دارا بودن وتانسيل و ظرفيت بالايي از دختران     

نيرو و القا آموززاي فمنيستي است. بنابراين شناخت  و زنان جوان، مهمترين ازداف جذب

روشن مختصاس عمومي فمنيسم سياسي و کالبدشکافي جريان سياسي فمنيسم ايراني براي 

 فعالان دانشگازي، حا   ازميت است.

نوشتار حاضر سعي دارد ضمن تبيين مفهومي فمنيسم، به گرايش زاي مختلف سياسي آن      

من ورداخت به جريان شناسي فمنيسم ايراني، برآوردي اجمالي ارايه ورداخته و در نهايت ض

 دزد. 

 

 ترمینولوژي مفهومي -1

به  Feminaاي فرانسوي است که از ريشه لاتين واژه ، در اصل واژهFeminismفمينيسم      

، در زبان انگليسي  Feminine، اخذ شده است. حالت وصفي اين واژه ؛ Womanمعناي زن 

، به معناي زنانه گرفته شده Femininusدر زبان فرانسه است، که از کلمه لاتين  Femininو 

آزادخوازي »، «باوريزن»، «جنبش آزادي زنان« »طرفداري از حقوق زن»است. در زبان فارسي 

 (71 :7118)اميري،  اند.زايي زستند که براي واژه فمنيسم ارا ه شدهو غيره معادل« زنان

اند، چرا که معتقدند از ، انديشمندان تعريف و معناي واحدي از فمنيسم ندادهبا اين وجود     

آنجا که فمنيسم جنبش واحدي نيست، بنابراين امکان تعريف واحد از اين مکتب وجود ندارد. 

بوده که با دو اعتقاد  7111زاي قرن بيستم در دزه به بيان برخي، واژه فمنيسم از نوآوري

؛ اول اينکه، زنان به دليل جنسيتشان دچار محروميت زستند، دوم اينکه اساسي در ارتباط است

 اين محروميت بايد از بين برود.



 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ     9298 تابستان، 9 شماره، سوم؛ سال فصلنامه راهبرد سياسی

300 

در ديدگاه ديگر فمنيست کسي است که معتقد باشد با تغيير اساسي در نظام اجتماعي،      

اقتصادي و سياسي به تبعيضاتي که زنان به دليل جنسيت گرفتار آن زستند و نياززاي 

 شود ، وايان داد.ي که ناديده گرفته ميمشخص

توان دو مفهوم اساسي و مهم را از فمنيسم زاي معتبر انگليسي ميبا مراجعه به فرزنگ     

 (71 :7118)اميري،  برداشت کرد:

اي است که از حقوق برابر زنان با مردان در امور اجتماعي، اقتصادي و الف( فمنيسم؛ آموزه

 کند.سياسي دفاع مي

اي است که براي به دست آوردن حقوق  اجتماعي، اقتصادي ( فمنيسم؛ جنبش سازمان يافتهب

 و سياسي زنان شکل گرفته است.

با توجه به تعاريف ارا ه شده، دو مفهوم کلي ويرامون فمنيسم قابل بررسي است؛ يکي      

ريکا را در نورديده مفهومي که داراي بار سياسي بوده و به صورس يك جنبش فراگير، ارووا و آم

اي است که با بيان علمي در مورد اثباس برابري حقوق اجتماعي، سياسي است و ديگري، آموزه

 و اقتصادي زنان با مردان است.

بنابراين، فمنيسم، يك نظريه واحد و يا حتي يك سيستم فکري واحد نيست بلکه آراء افکار      

مترين دغدغة آغازين آن ارتقاي موقعيت زنان در متعددي در آن وجود دارد. با وجود اين، مه

جامعه و ايجاد برابري و زمساني بين زن و مرد است ولي وس از گذر از مراحل اوليه، وارد 

تر سياسي و ايد ولوژيکي شد. به يك معنا فمنيسم زمواره وجود داشته است. مرحله حساس

اند. برابر اين تابعين مقاومت کرده اند، دريعني از زماني که زنان تحت تابعيت قرار گرفته

زاي تحميلي از گري  از نقشمقاومت آنها گاه جمعي و آگازانه و گاه فردي و نيمه آگازانه، جهت

سوي جامعه صورس گرفته است. بيماري، اعتياد به الکل و مواد مخدر و حتي ابتلا به جنون، 

رغم قدمت و تداوم مقاومت زنان، علياند. با اين زمه و اشکال مختلف بروز اين مقاومت بوده

سال اخير يك جنبش وسيع و قابل ملاحظه فمنيستي به صورس  011 – 111تنها در طول 

 (71 :7118)اميري،  متشکل وديد آمده و براي مبارزه با ستم ويژه زنان تلاش کرده است.

ود، فمنيسم ني  از با عنايت به فضاي فکري و نظام عقيدتي غرب که بر اومانيسم، مبتني ب     

يك جنبش صنفي در جهت ارتقاء سطح زندگي زنان تبديل به مکتبي عقيدتي با بنيادي 

شود الحادي شد که در آن نظام زستي بر اساس و مدار انسان و اينك، زن، تعريف و تبيين مي

 و چالش بر سر سهامدار کردن زنان بر سر کانون تعيناس است.
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 هاي فمنیستي( گرايش 2

حل آن چگونه چرا وضع زنان چنين است و راه»زاي گوناگوني که به سؤالبه دنبال واسخ     

زاي گوناگوني ارا ه شد که منجر به ايجاد حلزاي متنوعي مطرح و راه، واسخ«است؟

زا داراي يك سبك واحد تئوريك و وراتيك زاي مختلفي در اين مکتب شد. اين واسخگرايش

اي فمنيسم، داراي ونج نگرش و گرايش کلي است ؛ گرايش ليبرالي، نيست. از اين رو جغرافي

 مارکسيستي، سوسياليستي، راديکالي  وست مدرن.

 

 ( فمنیسم لیبرالي1-2

طلب به بحث درباره حقوق برابر براي زنان، يعني ديرينه شناسي فمنيسم ليبرالي يا اصلاح     

 مربوط بوده است. برخوردار شدن زنان از حقوق شهروندي زمانند مردان

زايي که حقوقي را براي زاي طرفدار حقوق برابربا مردان، عليه قوانين و روالفمنيست     

اند. به علاوه، آنان از تصويب قوانيني براي ممنوع شوند، مبارزه کردهمردان، و نه زنان، قا ل مي

قبيل مرخصي و نان در محل کار، از کردن تبعيض عليه زنان و قا ل شدن حقوقي براي ز

 (71 :7118)اميري،  اند.دستم د دوران زايمان و... حمايت کرده

داند. به نظر آنان حل اساسي را اصلاحاس قانوني ميبنابراين نهضت آزادي زنان ليبرال، راه     

مشکلاس زنان از طريق قانوني قابل حل است، چرا که فمنيسم ليبرال مشکل اصلي را در 

جويد و راه زاي نابرابر از لحاظ جنسي، مينابرابري اقتصادي زنان و فرصتتبعيض استخدامي و 

زا، تسلط مردان بر زنان در قانون داند. به نظر ليبرالحل را در ايجاد برابري در حد امکان مي

زاي مهمي از حياس اجتماعي شده است. بنابراين نهادينه شده و موجب اخراج زنان از حوزه

کند. فمنيسم آمريکايي و انگليسي، آرمان برابري ميان زن و مرد دفاع ميفمنيسم ليبرال از 

 (010 :7، ج 7188)بشيريه،  عموما گرايشي ليبرال دارد.

کردند. نفي زاي اوليه حقوق زنان را اساسًا با تأکيد بر توانايي تعقل زن مطالبه ميفمنيست     

ي جديد متفکران قرون وسطي و فلاسفهزاي تاريخي ارسطو، عقلايي بودن زنان که در نوشته

خورد، از مهمترين انگاره زاي اين نحله ليبرال از جمله زيوم، روسو، کانت و زگل به چشم مي

زا با تأکيد بر زمين نظريه ليبرالي در مورد شناسايي حقوق سياسي افراد بر است. فمنيست

 کردند.اساس نيروي تعقل آنان از زنان دفاع مي
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نويسد: مي« انقياد زنان»توارس ميل با زمرازي زمسرش زري تيلور در کتاب جان اس     

جامعه بايد بر طبق اصل عقل سازماندزي شود، جنسيت زنانه ناشي از تولد، بايستي يك امر »

زايي را داشته باشند که مندي از حقوق و آزادينامربوط به شمار آيد و لذا زنان بايد حق بهره

 «.باشند، به ويژه حق رأي براي زنانند ميممردان از آن بهره

زا در دوره معاصر ايجاد قوانين مانع از اعمال تبعيض نسبت به مطالباس ليبرال فمنيست     

امتيازاس ويژه دوران بارداري، مرخصي دوره زايمان  زنان در عرصة کار، اشتغال، تحصيل و حرفه،

 باشد.و خدماس مهد کودك مي

زا در قرن زجدزم، براي اثباس برابري حقوق زن و مرد تلاش کردند. در تليبرال فمنيس     

قرن نوزدزم خوازان برابري حقوق زنان تحت لواي قانون شدند و در قرن بيستم، با رشد نظريه 

دولت رفازي، از دولت خواستند که جهت تضمين حقوق و امکاناس برابر براي زنان به اصلاحاس 

 د.گوناگون اجتماعي دست زنن

 

 (  فمنیسم مارکسیستي2-2 

زاي مارکسيست، دليل عمده ستم بر زنان را جلوگيري از ورود ايشان به عرصه منيست     

ناوذير از ويکار طبقة کارگر براي دانند و مبارزه زنان براي رزايي را ج  ي جداييتوليد مي

بر زنان را ج  ي از زا، ستم آورند. مارکسيست فمنيستداري به حساب ميسرنگوني سرمايه

دانند. از اين ديدگاه سلطة مردان بر زنان، يکي از مظازر سلطة داري ميشيوه توليد سرمايه

 (010 :7، ج 7188)بشيريه، داري است. بر نيروي کار در نظام سرمايه سرمايه

بازداشته  م ديداري اساساً باعث دو ستم بر زنان شده است؛ اول آنکه زنان را از کارسرمايه     

م د زنان است و بعد آنکه نقش آنان را در حوزه خانگي تعيين کرده است. به عبارس ديگر کار بي

داري سود ميرساند و براي در مراقبت از نيروي کار و ورورش نسل بعدي کارگران، به سرمايه

 (018 :7111)ابوس و والاس،  بقاي آن ضرورس دارد.

ش مالکيت خصوصي، روابط و مناسباس اجتماعي غلط، نهاد در گرايش مارکسيستي، ويداي     

خانواده، نظام ودرسالاري و بازداشتن زنان از توليد عمومي از جمله عوامل مهم نابرابري ميان 

زاي مدافع اين نوع گرايش، شود. بر اين اساس فمنيستزنان و مردان در جامعه محسوب مي

استقلال اقتصادي زنان، جدي نگرفتن روابط  زمسري،خوازان طلاق آسان، القاي روابط تك

 (018 :7111جنسي و از زمه مهمتر حذف مالکيت خصوصي زستند. )ابوس و والاس، 
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بينند مي« ورولتاريا»زا راه حل را در انقلاب کمونيستي از نظر سياسي اين دسته از فمنيست    

دانند. چرا که داري مين از سرمايهو رفع نابرابري ميان زنان و مردان را ني  مانند نجاس کارگرا

 داري است که تمام مشکلاس از جمله مشکل زنان حل خوازد شد.اساساً تنها با حذف سرمايه

 فمنیسم سوسیالیستي (3-2

توان به فمنيسم از ميان گرايشاس متعددي که در جبهة فمنيسم چپ قرار دارند، مي     

ترين سنت فمنيستي، يعني تفکر فمنيستي هاي از گستردسوسياليستي اشاره کرد. آمي ه

دزد. در زاي فمنيستي راديکال،، بنياد تفکر اين گروه را تشکيل ميمارکسيستي و نظريه

آمي د و از طريق اين چهارچوب اين نظريه، ستمگري جنسي با تئوري ستم طبقاتي در زم مي

زاي ستمگري طه )نظامزاي ستمگري اجتماعي و سلتري از صورسادغام نظري، ابعاد وسيع

(، 7111(، زارتمن )7111شود. آي نشتاين )مبتني بر جنسيت، طبقه، نژاد، سن و...( آشکار مي

( 7181( و سورد )7180( مك کنيان )7111 – 7111(، دوروتي اسميت )7181زاري ساك )

 روند. وردازان گروه اخير به شمار مياز نظريه

دانند داري ميجنسي ميان زن و مرد را مولود نظام سرمايه زا، تبعيضاين گروه از فمنيست     

مبارزه زا معتقدند؛ ستم بر زنان با ليستدر اين است که سوسيا زاولي تفاوس آنان با مارکسيست

داري،به خودي خود به رزايي زنان منتهي نخوازد شد و زنان نبايد از مبارزه با رزايي با سرمايه

داري را در سالاري و سرمايهمرد زاکشند، در حالي که مارکسيستخود از کنترل مردان دست ب

 بينند.ارتباطي تنگاتنگ مي

دانند که حتي گازي در تضاد با يکديگر عمل زا اين دو نظام را جدا از زم ميسوسياليست     

س وذير و تفاواي است دگرگونيکنند. با اين حال زر دو گروه معتقدند که مردسالاري وديدهمي

 :7188)رنجبر،  ميان مرد و زن اصل جبر طبيعت نيست، بلکه ساخته اجتماع است و تغييروذير.

81 ) 

سالاري را محور مطالعه خود داري و مردزاي سوسياليست که حذف نظام سرمايهفمنيست     

 سالاري به طور زم مان راداري و مردگرا حذف نظام سرمايهاند با نگرشي دوگانهقرار داده

دانند. بنابراين رزايي زنان تنها کند و رزايي زنان را با انقلاب اجتماعي ميسر ميارزيابي مي

زا از بين برود. به بيان ديگر روابط زماني فراخوازد رسيد که تقسيم جنسي کار در تمام حوزه

آورد با در مي« مردان –زنان » و ني  « دارانسرمايه -کارگران »اجتماعي که مردم را به صورس 

 شوند.انقلاب اجتماعي برچيده مي
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زاي متأخر توسعة کنترل مواليد رايگان، سقط جنين، بر اين اساس سوسياليست     

زاي درماني و بهداشتي براي زنان، مراک  مراقبت از کودکان، رسمي شدن کار در خانه مراقبت

 :7118)وينسنت، د. از سوي دولت و سهيم شدن مردان در ورورش کودکان را خواستار شدن

081) 

 فمنیسم راديکال  (4-2

کنند. آنان معتقدند سالارانة دانش انتقاد ميزاي راديکال از اشکال مردانه يا مردفمنيست     

که مردان، به عنوان گروه يا طبقه مسلط، نظر تحريف شدة خودشان را دربارة واقعيت تحميل 

 کنند.مي

سالارانه تحريف کننده آزاد سازند، ز قيد و بندزاي دانش مرداگر بناست زنان خودشان را ا     

 شان را بررسي کنند.زاي شخصيبايد دريافت

کنند، با ميشان بحث مي که زنان دربارة زندگيزاي راديکال معتقدند زنگافمنيست     

ت زنان زاي ستم مردانه آگاه شده و درك بهتري از موقعيگيري از تجارب يکديگر، از شيوهبهره

زاي آيد، حاوي منافع و ارزشاي که وديد ميآورند. به اين ترتيب دانش جمعيبه دست مي

 ويژه زنان است.

زاي راديکال معتقدند، امروزه فمنيسم به دنبال تساوي و برابري در زر صورس فمنيست     

زا ه وليديحقوق زنان و مردان نيست، بلکه به دنبال يك تئوري مهم زست که منشأ اصلي کلي

« گنازان اوليه»طلبي مردان از کند. اساسًا برتريطلبي جنس مرد خلاصه ميرا در برتري

« انداز جنسيتچشم»زا، تئوري ب رگ خود را شود. اين دسته از فمنيستمحسوب مي

 (111: 7111)بورك، حرف رم  است. « جنسيت»اند، در قاموس اينها خوانده

زاي جنسيتي در جامعه، براي نخستين بار به خودي خود مهم اوسدر اثر اين انديشه تف     

گويند؛ زاي مارکسيست و سوسياليست ميزا با انتقاد به فمنيستتلقي شدند. راديکال فمنيست

مردان فارغ از زرگونه شرايط اقتصادي به دلايل رواني و چه بسا جسماني نياز دارند که نسبت 

 (81 :7188)رنجبر، سلط شوند. به زنان خشونت ورزند و برآنها م

زا عقيده دارند که مسأله اصلي ستم ديدگي زنان است، طبق با وجود اينکه تمام فمنيست     

زا با توجه به منافع مشترك زنان و اينکه تحت استثمار مردان زستند، زنان استدلال راديکال

 تضاد است.در  –يعني مردان  –دزند که با طبقة ديگر اي را تشکيل ميطبقه
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دانند و تا زماني را تنها راه حل نجاس زنان مي« انقلاب سياسي»زا، اين دسته از فمنيست     

زاي زاي سنتي مردانه از طريق فعاليتسالارانه زدوده نشود و ارزشکه ذزن زنان از تصور مرد

رگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرزنگي تضعيف نگردد و شيوه توليد دانش مردانه دگ

 (081 :7111نشود، مشکل زنان حل نخوازد شد. )ابوس و والاس، 

ترين روابط، زنان زير سلطه زنان بايد جدا از مردان زندگي کنند، چون حتي در ن ديك     

جمعي اند که معتقد به کشتار دستهگيرند. برخي از آنها آنقدر افراط ورزيدهمردان قرار مي

ازميتي لال کامل از مردسالاري، دگرگوني نظام خانواده، بيمردان زستند. به زر حال استق

گرايي زنانه، برخي از جنسزمسري، کنترل رايگان مواليد سقط جنين، جانبداري از زمتك

 (081 :7118)وينسنت، زايي زستند که بايد در تلاش سياسي به آن دست يافت. خواسته

 مدرن( فمنیسم پست 5-2

را محور عمده مطالعاس خويش قرار داده است. به نظر « سالاريمردم»اين گرايش ني  حذف      

زا اساسًا ارا ه تفسيري واحد و کلي در باب واقعيت، حقيقت، معرفت، اين دسته از فمنيست

سالارانه است. در حالي که در مقابل اين گونه اخلاق و سياست، در واقع تداوم فرزنگ مرد

 (081 :7118)وينسنت، رسد. گانگي و کثرس امري مطلوب و ضروري به نظر ميتفسيرزا، چند

تلاش کردند تفسيرزايي از فمنيسم ارا ه مدرن برجسته، دريدا، دو وستميشل فوکو و ژاك     

توجه داشت، فوکو تلاش نمود « شکنيساخت»اي به دزند. در حالي که دريدا در مباحث انديشه

را گسترش دزد. به نظر دريدا با توجه به دو قطبي « اش با دانشبستگيقدرس و زم»تا بحث از 

بودن کاربردزاي زبان مثل زمين و آسمان. ماده و روح، زن و مرد و غيره، بايد اينها را از 

اي رزا ساخته و بنيادزاي ساخته شده آن را مورد سؤال قرار داد و به الطبيعهزاي مابعدبرداشت

 ( 717 :7111)قادري،  شکني شوند.يد ساختتعبيري ديگر آنها با

زاي زاي بين دختر و وسر تنها ناشي از ساختزا تفاوسبه نظر اين دسته از فمنيست     

اجتماعي است و اگر نه تفاوس خصلتي بين جنس مؤنث و مذکر وجود ندارد. با اين وجود آنها 

 دارند. به عدم ارتباط با اين مسأله با ازدواج و نقش مادري تأکيد

زاي وست مدرن، شازد تحول در گرايش فمنيستي بر اين اساس با توجه به نگرش فمنيست    

، علاقه فکري در نهضت فمنيستي از موضوعاس سياسي و اقتصادي به 7111زستيم. در دزه 

وردازي سمت موضوعاس فرزنگي، روانشناختي و زبان شناختي سوق ويدا کرده است. نظريه

زاي فمنيستي فرانسوي، يا ساختارگرايي و نظريه فروواشي شکوفا وع در نوشتهدرباره اين موض
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ت مدرن زمانند ساير نحله زا از با اين وجود فمنيسم وس (081 :7118)وينسنت، شده است. 

 غافل نيست.« امر سياست»

 

 ( جريان شناسي فمنیسم سیاسي در ايران3

زاي متعدد فمنيسم سياسي با شعار دفاع از حقوق  انقلاب اسلامي ايران، گروه بعد از ويروزي     

زنان شکل گرفت که عموماً خصلتي چپ داشتند و به دليل عدم انطباق با ارزش زاي بومي و 

 شود: زاي شريعت مقدس اسلام، از بين رفتند، که به برخي از اين گروزها، اشاره مي آموزه

 (81 :7111)شفيعي سروستاني، 

 وابسته به اتحاديه کمونيست زاي ايران. « جمعيت بيداري زنان» .7

 وابسته به اتحايه کمونيسفت زاي ايران. « جمعيت زنان مبارز» .0

 وابسته به گروزگ ويکار در راه آزادي کارگر. « کميته زنان مبارز» .1

 وابسته به ح ب توده.« جمعيت زنان دموکراس» .1

 نيست کارگران و دزقانان. وابسته به ح ب کمو« اتحاديه انقلابي زنان مبارز» .8

 وابسته به ح ب کمونيست کارگران و دزقانان. « اتحاديه زنان» .1

 وابسته به اتحاديه کمونيست زاي ايران. « جامعه آزادي زنان». 1

 وابسته به سازمان فدا يان خلق ايران. « اتحاديه ملي زنان» .8

 «. تعدال»وابسته به ح ب ما و يست « جامعه زنان ايراني»  .1

که زر دو وابسته به جبهه ملي « کميسيون زنان جبهه ملي»و « ه مليسازمان زنان جبه» .71

 ايران بودند.

زم مان با رشد و گسترش جريانهاي مدعي دفاع از حقوق زنان در داخل کشور، تشکل زاي     

 متعددي ني  در خارج از کشور شکل گرفت که به برخي از آنها ني  اشاره مي شود:

 ، در آمريکا.«بنياد وژوزش زاي زنان ايران». 7

 ، در سو د.«انجمن بين المللي قلم»  .0

 در آمريکا و به سرورستي اشرف وهلوي.« بنياد مطالعاس ايران». 1

 ، در فرانسه.«بنياد فرزنگ ايران». 1

 در لوس آنجلس آمريکا.« انجمن زنان ايراني». 8

 در سو د.« انجمن ايرانيان». 1
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 در وين اتريش.« مستقل زنان ايرانيجامعه ». 1

 در مونترال کانادا.« انجمن زنان ايراني». 8

 ، در سو د.«کميته دفاع از حقوق زنان ايران». 1

با اندکي دقت و تامل در رفتار گروزهاي فوق که با ادعاي دفاع از حقوق زن، تشکيل يافته      

نکه؛ نظام عقيدتي و عقبه تئوريك اين اند، ميتوان به دو نکته خيلي مهم اذعان کرد. اول اي

گروزها، دستگاه فکري مبتني بر اومانيسم غربي است و دوم اينکه؛ اغلب اين گروزها، وجهه 

سياسي دارند، چه اينکه شعبه اي از يك جريان سياسي زستند و يا وابسته به يك شخصيت 

 سياسي و عموماً ضد نظام انقلاب اسلامي ايران.
 

 ان شناختي فمنیسم سیاسي ايران( مولفه هاي جري4

گر چه رنگين کمان فمنيست زاي سياسي ايران ،داراي رنگ و لعاب زاي متفاوس و حتي      

متباين زستند وليکن ميتوان به چند اصل کلي و فصل مشترك حاکم بر آنها اشاره کرد که در 

 جهت شناخت، فهم و رديابي آن، حا   ازميت است.

 ( ضديت با اسلام1-4

بي ترديد، مهمترين نقطه وفاق جرياناس فمنيستي در ايران، ضديت آنها با آموزه زاي      

سياسي غرب، معتقدند ارتقا  -شريعت مقدس اسلام است. اين جرياناس، با الهام از مکاتب فلسفي

کيفي سطح زندگي زنان، بالاخص زيست سياسي آنان، طرد گ اره زاي ديني است، بنابر  -کمي

به نسبتي با آموزه زاي اسلام مخالفت مي ورزند. به عنوان مثال، اغلب اين گروزها  اين زر کدام

مخالفت مي ورزند، در حاليکه در قرآن با صراحت تمام بر آن تأکيد شده « حجاب»با مسأله 

 است.

ما در عين در نظر داشتن سهم و نقش دين »ال خانم نيره توحيدي مي نويسد: به عنوان مث     

مثابه يکي از عوامل نهادي کردن جنسيت گرايي و مرد سالاري، ناگ ير زستيم واقعياس اسلام به 

مشخص تاريخي، مادي و سياسي و فرزنگي جامعه را در يك کلّيت زمه جانبه تري در نظر 

بگيريم... زنان ايراني به تدريج الگوزاي شايسته و بومي خود را کشف و خلق ميکنند، الگوزايي 

زن مسلمان رو به گذشته داشته و انقياد و تبعيض را تقويت بکند و نه  که نه چون الگوي

فرزنگ باخته و غرب ده باشد، الگوزايي که در عين طرد سنن ووسيده و ستمگرانه، واي در 

 (71، ش 7118)توحيدي، «. تاريخ و سنن بالنده فرزنگ ايراني دارد و رو به آينده داشته است
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فمنيسم »وان منيست زاي فعال ايراني در مقاله اي تحت عنخانم نازيد کشاورز از ف     

در جايي که زنوز زنان به حکم اسلام سنگسار ميشوند، زنوز حق قضاوس »مينويسد: « اسلامي

ندارند و ده زا و ده زا قوانين ضد زن ديگر، و... وقتي زنوز در کنفرانس جهاني زنان در وکن بر 

ي جدل در بر مي گيرد، در زماني که يکي از ازداف سر جايگ يني حکم انصاف به جاي برابر

جدي بنيادگرايان مسلمان، زنان زستند، چگونه مي توان راه حلّي ميان اسلام و فمنيسم يافت و 

در نهايت آنها را با زم ترکيب کرد و کدام زنان مي توانند با زناني که معتقدند در اسلام برابري 

 ( 81 :7111)شفيعي سروستاني،  «ير يك چادر گردآيند؟کامل زن و مرد رعايت شده است، در ز

نفي و طرد حجاب، به عنوان يکي از مهمترين ازداف مبارزاتي فمنيست زاي ايراني تبديل      

مارس،  8شده است، تا جايي که در اکثر قطعنامه زاي فمنيست زاي ايران به مناسبت روز 

 محکوم کردن حجاب از مهمترين بندزا، است.

مارس، روز  8»مي نويسد: « نازيد رياضي»خانم  به نقل از« ايران تريبون»وايگاه اينترنتي     

زا و  نه به حجاب اجباري،... است. امسال بايد شازد گردزماييه، به آوارتايد جنسي، ن

 ) www.iran-tribune.com«. )تظازراتهاي ب رگتري باشيم

نفي و مبارزه با حجاب از سوي فمنيست زاي ايراني تا جايي مورد تأکيد است که حتي      

 برخي از آنان اقدام رضاخان در زمينه کشف حجاب را اقدامي مثبت و مترقي ارزيابي مي کنند.

 چادر يا حجاب در ايران، مثل قيد و بندزاي مشابه آن در ساير سيستم زاي مردسالار»     

ت لغو شده ويچيدن و بستن واي زنان در چين(، اب اري است که در اصل در خدمت )نظير سن

حفظ تقسيم قلمروزاي مرد و زن به کار گرفته شده است، چرا که فضاي حرکت و تنفس 

اجتماعي و فرزنگي و اقتصادي و ظرفيت رشد و تحرك زن را محدود ميکند... رفع حجاب و 

ود زن ايراني به عرصه اجتماع و باز تعريف از جايگاه زن و کنار نهادن چادر، قدمي ضروري در ور

مناسباس جنسي است و حمايت رژيم رضا شاه از برکناري چادر، في نفسه مي توانست بسيار 

 ( 71، ش 7118)توحيدي، «. مثبت و ترقي خوازانه باشد

 ( مخالفت با نظام جمهوري اسلامي2-4

شرع مقدس و منور اسلام، مخالفت با نظام مقدس و به تبع مخالفت با آموزه زا و احکام      

مبارك جمهوري اسلامي ايران، بيت الغ ل و وجه اشتراك جريان فمنيسم ايراني با سلايق و 

 علايق سياسي مختلف، مي باشد.

http://www.iran-tribune.com/
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يکي از افراطي ترين فمنيست زاي ايراني، ضمن زتاکي و فحاشي بر « مهري اميري»خانم     

ديدگاه زاي متحجرانه با روي کار »مسئولين عالي کشور، مي نويسد:  عليه جمهوري اسلامي و

د... تفکر و فرزنگ آخوندي ني  بر در ايران به وجود آم 7111آمدن )امام( خميني در سال 

ه اين رژيم، آکنده از زن ستي ي و مرزبندي و تبعيض جنسي استوار است... قوانين موضوع

 ) www.iran-tribune.com)«. تبعيض جنسي است
زنان ايراني مقاومت کنيد در نظام ظلم و »ايشان در جايي ديگر با وقاحت تمام، مي نويسد:      

جور ملّازا... زنان ايران، دو راه ويش رو دارند يا خودکشي و يا مقاومتي استوار و وايدار براي 

)توحيدي، «. راه حلّ دوم را انتخاب کنيد؛ مقاومت و ايستادگي آزادي و برابري زنان ايراني.

 (71، ش 7111

نگرش زن ستي انه اين دستگاه »نويسد:  خانم مهري اميري در بخشي ديگر در وبلاگش مي     

)جمهوري اسلامي ايران( را نميتوان تغيير داد، الّا اينکه نظام حاکم برآن، تغيير کند. ما در اينجا 

، خواستار برقراري حکومتي منبعث از آراء آزاد مردم ايران اريم؛ ما زنان ايران زمينام مي داعل

زستيم با حکومتي دموکراتيك و سکولار. ما خواستار به رسميت شناختن حق انتخاب کردن و 

حق انتخاب شدن، حق ووشش، حق انتخاب شغل و حق طلاق و... ما خواستار جامعه اي صلح 

مي زستيم... ضمن گرامي داشت روز جهاني زن، يك بار ديگر تأکيد مي جو و عاري از سلاح ات

کنيم که آزادي اجتماعي و سياسي زنان با استقامت و مقاومت بر عليه ستم حاکم محقق 

خوازد شد و اين نظام با عملکردزاي خويش، زيچ رازي به ج  مقاومت و مبارزه براي زنان 

 ) www.iran-tribune.com)«.ايران زمين باقي نگذاشته است

جنبش مستقل »مقاله اي تحت عنوان که از نشرياس فمنيستي است، در « آواي زن»نشريه      

امروز در ايران، »نويسد:  مي« زنان و اح اب سياسي؛ نظرخوازي از اح اب سياسي اووزيسيون

، به دليل فشار مستقيم رژيم بر زنان و وايمال کردن جنبش زنان، قوي ترين جنبش ضد رژيم

ابتدايي ترين حقوق آنان است. اين جنبش، از وتانسيل عظيمي برخوردار است و مثل يك 

 (10-17، ش 7111)بي نا، «. آتشفشان نهفته در زير واي جمهوري اسلامي است

د فعاليت مي کند،در يکي از مسئولان کميته دفاع از حقوق زنان در ايران که در سو      

ما در مقالاس و گ ارشاس خود به جامعه سو د نشان مي »ميگويد: « آواي زن»يي با مجله گفتگو

دزيم که زنان در ايران مبازه مي کنند و ساکت ننشسته اند. بايد در اين جنبش سراسري، جاي 

بش زنان، مبارزه با اين زنان را ني  ويدا کرد و فراموش نکرد که يکي از مسايل عمده و عاجل جن

http://www.iran-tribune.com/
http://www.iran-tribune.com/
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حکومت بنيادگراي اسلامي زن ستي  در ايران است... موانعي مثل جمهوري اسلامي، حکومت 

 «.دين بر جامعه خشونت عليه زنان در خانه و کوچه و... را بايد ابتدا و با سرعت از ميان برداشت

 (10-17، ش 7111)بي نا، 

مي گويد: « آواي زن»اخل کشور در مصاحبه با يسم در داز فعالان فمن« لاله وايدار»خانم      

مرحله اخير جنبش، خود به خودي و غير متشکل زنان ايران، از اولين روززاي به حکومت »

رسيدن رژيم مذزبي در ايران، در برابر سلب حقوق زمه جانبه از زنان ايران و به عنوان مبارزه 

ليه اين مبارزه از ابتداي حکومت عليه اين ستم قرون وسطايي شکل گرفت. زسته اصلي و او

اسلامي تا به امروز، بر عليه سرکوب محوري رژيم، اجباري کردن حجاب و ووشش زنان به مثابه 

«. رکن اصلي اقتدار ايد ولوژي خود، به شکل مبارزه عليه قانون حجاب اجباري وديدار شده است

 (08، ش 7118)وايدار، 

مونيستي فعال در خارج از کشور، مي به جرياناس چپ ک، وابسته «زسته»وايگاه اينترنتي     

حکومت اسلامي زن را در مدار صفر درجه قرار داده و زن ستي ي اش را از احکام »نويسد: 

آسماني)!( گرفته است... وس مبارزه با نابرابري و ستم در جامعه ما از مبارزه قاطع با جمهوري 

ويشروي جنبش زنان کشور ما در عين دفاع از اسلامي، جدا نيست. از زمين روست که گرايش 

ج  ي ترين خواست زاي انساني، زر روز بيش از ويش به ضرورس افق وسيع تري از مبارزه 

 (www.hasteh.com)«. سياسي اجتماعي وي برده است

مارس را روز زن ايراني در مقابل  8؛ «اسپيران»يال دموکراس ايران ني  در سايت ح ب سوس

، فحشا و خودکشي زاي زر ظام اسلامي کنوني را عامل بدبختي، فقردانسته و ن اسلام ضد زن،

، براندازي رژيم اسلامي و موکراس و ديگر نيروزاي سکولار راروز زنان ميداند و وظيفه نيروزاي د

 ايجاد مناسباتي که زنان در آن تأمين دارند، با کمك مستقيم زنان ايراني دانسته است.

مطالب فوق و نمونه زاي فراوان ديگر، اح اب و جرياناس سياسي اووزيسيون، در با عنايت به      

قالب دفاع از حقوق زنان، سعي در ايجاد خلل در مباني نظام جمهوري اسلامي دارند. زمچنان 

که اشاره شد بيشتر اين جرياناس ضمن کلي گويي زاي وازي و ووچ، صرفاً ازداف سياسي و 

نند و نه مطالباس معقول حقوقي و يا حتي فرزنگي و اجتماعي. تلاش براندازانه را دنبال ميک

عمده اين جرياناس، عمومًا منتهي به مبارزاس سياسي مي شود که دفاع از حقوق زنان، تنها به 

 شود. عنوان ووشش و محمل استفاده مي
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 هاي غربي ( تبلیغ و ترويج آموزه ها و انگاره3-4

، جريان دارد که سرچشمه زاي آن تفکر الحادي ز مشرب فکريسم ايراني در بستري افمني     

زاي متعدد در دوران رنسانس و عصر روشنگري، دين را از  اومانيسم است. غرب بعد از کشمکش

عرصه اجتماع واز متن جامعه به حاشيه راند و آن را در کنج خانه زا، محبوس و مدفون کرد. 

که در نهايت امر، انسان منقطع از وحي الهي، حذف دين از عرصه عمومي، نقطه ع يمتي شد 

 تعيين کننده مباني و مصاديق امور شد.

مي توان به جرأس گفت که اومانيسم، ستون فقراس خيمه مکاتب الحادي غرب اعم از      

اين اومانيسم است که به انسان غربي مدرن، ، سوسياليسم و... است. سکولاريسم، ليبراليسم

از وحي و زدايت الهي، مدعي اداره امور عمومي جامعه باشد و ادعاي  جرأس مي دزد، منقطع

 جدايي دين از سياست سردزد و بر طبل سکولاريسم بکوبد.

توان به صراحت و جسارس تمام ادعا  با اندك تأملي در عقبه تئوريك فمنيسم ايراني، مي     

م غربي، بنا شده است و خود کرد که شالوده اصلي منظومه فکري اين جريان، بر بنياد اومانيس

 ني  مدعي و مبلّغ چنين امري ني  زستند.

شوند، نقشي مشابه  بعضي فمنيست زاي جهان سوم که از غرب تغذيه ايد ولوژيك مي     

ميسيونرزا را به عهده مي گيرند. آنها به تصور اينکه کليد مشکل گشاي زنان کشور خود را 

ده اند که زنان کشورشان از آن بي خبرند، به مثابه ناجي و يافته اند و به حقايقي دست ويدا کر

ارشاد کننده به بقيه زنان ن ديك مي شوند. آنها اشتياق فراوان دارند که روح اين زنان را رزايي 

ببخشند و با اين فرض، حرکت مي کنند که تمام آن زناني که حاضر نمي شوند به فمنيسم 

 ( 71: 7111گاه زستند يا احمق و يا مرتجع. )توحيدي، مورد کشف و درك آنها بگروند يا ناآ

 

 گیرينتیجه 

فمنيسم، جنبشي است که در جغرافياي زيست فکري و ساحت معرفتي غرب متولد شده      

باعث خلق ابهام در فهم زواياي ، محل تولد اين نوزاد ناقص الخلقه است که عدم دقت و توجه بر

، به قول خانم سوزان فالودي از حقوق زن در قرن بيستمو دفاع مي شود .غرب مدعي تمدن  آن

. آمار ف اينده قاچاق زنان و دختران يشترين اجحاف را در حق زن ميکند، ب«بك لش»در کتاب 

اختصاص خود  رب بهمي ان درآمد را در غ ، بيشترينتسليحاس بعد از مواد مخدر و فروشکه  جوان

زاي  با اين وجود برخي از غرب دگان متاثر از نحله. ، نشان دزنده اين موضوع مهم استدزد مي
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متفاوس و حتي متباين فمنيسم، سعي در بومي سازي و بسط و گسترش آن در ايران اسلامي 

کنند، غافل از اين که زم در شريعت مقدس نبوي و زم در تاريخ و مدنيت ايراني، زن،  مي

، به ويژه رواياس ازل بيت ني اسلامياره مورد تعظيم و تکريم بوده است. رجوع به منابع غزمو

 )س( و تاريخ کهن ايران زمين،  مويد و مبين اين موضوع است.

رسد، در شرايط فعلي که ايران اسلامي به عنوان  با عنايت به مطالب مذکور به نظر مي     

الگوي مسلمانان و ام القراي  جهان اسلام مطرح است، دشمنان درصدد توليد متعدد و متکثر 

زايي زستند که بتواند آسيبي ولو خرد و کوچك بر ويکره و قامت رعنا و راستين انقلاب  يروسو

تواند نقش اين  مي «فمنيسم ايراني»اسلامي وارد سازد و تکوين نوزاد نارس و ناقص الخلقه 

ويروس را، حداقل براي مدتي اندك بازي کند. بنابراين با شناخت و معرفت ارگانيك آن بايستي 

 به ارا ه رازبردزاي تئوريك و وراتيك در سطوح و فاززاي کمي و کيفي اقدام کرد. نسبت
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 منابعفهرست 

 الف( منابع فارسي
 .المللي المهدي بين رشن تهران: ،بولتن مرجع فمنیسم، «چهار تلقي از فمنيسم» (.7118) روشس ،اميري

 تهران: موسسه فرزنگي آينده وويان.، قرن بیستمهاي فرهنگي در  نظريه (.7111) بشيريه، حسين

، سراسري زنان مجموعه مقالات همايش، «فمنيستي سياسي انديشه» (.7188) رنجبر، مقصود

 .تهران: نشر معارف

، ترجمه در سراشیبي به سوي گومورا؛ لیبرالیسم مدرن و افول آمريکا (.7111) بورك، رابرس اچ

 حکمت. زاشمي حا ري، تهران:

، «جنبش مستقل زنان و اح اب سياسي، نظر خوازي از اح اب سياسي اووزيسيون» (.7118م )بي نا

 .، بهار08، سال ششم، ش آواي زن

، 17-10، سال زفتم، ش آواي زن، «کميته دفاع از حقوق زنان در ايران )سو د(»(. 7111ي نام )ب

 .زمستان و بهار

، «، مصاحبه با يکي از زنان مطلع در داخل کشوروضعيت جنبش زنان در ايران» (.7118) وايدار، لاله

 ، بهار و زمستان.08ال ششم، ش ، سآواي زن

ترجمه مريم  ،هاي فمنیستي در آمدي بر جامعه شناسي نگرش (.7111) واملا ابوس، کلروالاس

 .خراساني و حميد احمدي، تهران: دنياي مادر

 ، زمستان.71، ش نیمه ديگر، «زاي اخير س دزهمساله زن و روشنفکران طي تحولا» (.7118) توحيدي، نيره

، ش کنکاش ،«کراتيكفمنيسم اسلامي، چالشي دموکراتيك يا چرخشي تئو» (.7111) توحيدي، نيره

 ، وايي .71

 .، لوس آنجلس: دسامبرفمنیسم، اسلام و دموکراسي خواهي (.7111) توحيدي، نيره

 ، قم: کتاب طه.از حقوق زنان در ايران جريان شناسي دفاع (.7111) شفيعي سروستاني، ابرازيم

 .11، ش راه آزادي، «فمنيسم اسلامي»کشاورز، نازيد، 

شناسايي مولفه زاي رازبردي دکترين، ». (7111) فرزمندوور، فهيمه؛ وورصادق، ناصر و اسماعيلي، علي

فصلنامه پژوهش هاي انقلاب  ،«سياست زا و ازداف اداره امور زنان بر اساس گفتمان ولايت فقيه

 .708-718، زمستان، صص 01، شماره 1، دوره اسلامي

 .، تهران: سمتانديشه هاي سیاسي قرن بیستم (.7111) قادري، حاتم
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، بولتن مرجع فمنیسم، «زاي فمنيستي نظريه تاريخچه مختصر تکوين» (.7118) ، معصومهموسوي

 تشاراس بين المللي المهدي.ان

 مه مرتضي ثاقب فر، تهران: ققنوس.، ترجايدئوژي هاي مدرن سیاسي (.7118) وينسنت، اندرو
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