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 ی زن در ایران معاصر گرا و مسئله فمینیسم حقوق

 2،آرش حیدری1زهره عزیزآبادی

 04/00/1400تاریخ پذیرش:  23/10/1333تاریخ دریافت: 

 چکیده
گرا نوشته شده است.  سازی فمینیسم حقوق یابی و مسئله هپژوهش حاضر با هدف نقد فرایندهای مسئل

های این جریان ترین تریبون بدین منظور با تمرکز بر ماهنامۀ زنان در دهۀ هفتاد به عنوان یکی از مهم

ناپذیری در گفتمانِ مسلطِ مجله بررسی شوند  و  رؤیت-پذیری تالش شده است تا فرایندهای رؤیت

ود که گفتمان و پروبلماتیک حاکم بر این مجله چه موضوعاتی را آشکار و به این پرسش پاسخ داده ش

کند و طی این فرایند چگونه فرایندهای مولد نابرابری و تبعیض را  چه موضوعاتی را ناآشکار می

های منتشر شدۀ این مجله برخی از مقاالت کلیدی  کند؟ به این منظور با مروری بر شماره نادیدنی می

های حاکم  ماندگار قرار داده و با روش تحلیل گفتمان منطق گزاره مان را مورد نقد درونبرای این گفت

دهند که نویسندگان از دو استراتژی  بر این مقاالت و پیامدهای آن را روشن ساختیم. نتایج نشان می

؛ اما با اند بازتفسیر آیات قرآنی و نقد قانون اساسی، نابرابری حقوقی میان دو جنس را برجسته کرده

بخشی را در دستورکار  گرایانه که آگاهی شود و از افقی نخبه ماندن در گفتمانی که به تبعیض منتهی می

سازند. عالوه براین،  ناپذیر می دهد، فرایندهای مولد نابرابری در دیگر سطوح را رؤیت خود قرار می

یدن تمایزاتِ درونیِ میان زنان عاجز های حقوقی ماهنامه، از د گرایانه حاکم بر منطق گزاره رویکرد ذات

ی عملی  گیرترین ثمره است. در این مقاله همچنین، رویکرد کمپین یک میلیون امضا به عنوان چشم

ها با تمرکز بر مباحث  ها  مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در نهایت این یافته های فمینیست تالش

 مورد بحث قرار گرفتند. فمینیسم موج سوم و مبتنی بر منطق تفاوت و تمایز

گرا، کمپین یک میلیون امضا، فمینیسم موج سوم،  ی جنسیت، فمینیسم حقوق مسئلهواژگان کلیدی:

 .تحلیل گفتمان
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 مقدمه و بیان مسئله

فمینیسم و گفتارهای غالب آن در ایران معاصر  چندان که باید و شاید موضوع  فهم و نقادی در 

ی زن در ایران  پردازی پیرامون مسئله های اصلی سخن اند. جریان همعنایی گفتمانی قرار نگرفت

معاصر سطوحی از نسبت جنسیت با حیات اجتماعی را آشکار و سطوحی دیگر را ناآشکار 

پردازی فرودستان در معنای عام کلمه، بیش از آنکه  فرایندهای مفهوم رسد که کنند. به نظر می می

پردازد که  هایی می ساز باشد به نتایج و ایدئولوژی ی فرودستپذیر کردن فرایندها درگیر در فهم

اند. به همین معنا به جای نقد فرایندها به سمت نقدهایی حقوقی،  بر فرودستی بار شده

هایی همچون  کند و در نهایت راهی جز چسبیدن به ایده شناختی و دیگر موارد حرکت می روان

 سازی نخواهد داشت. بخشی و فرهنگ توانمندسازی، آموزش، آگاهی

فرایندهای تولید فرودست محصول  1ماندگار مسئله اینجا است که ناتوانی در نقد و فهم درون

انداز غالب است. از این  پردازی و نظریِ خاصی است که بر یک چشم پروبلماتیک یا نظامِ مفهوم

ان مسائل و تو رو جز از طریق فهم پروبلماتیک حاکم بر یک گفتمان یا رویکرد نظری نمی

های آن را آشکار کرد. مروری بر گفتارهای تولید شده در ایران معاصر دربارۀ زنان نشان  بحران

ی زن دوباره به سطح  دهد که از دهۀ هفتاد به بعد در داخل ایران گفتارهایی دربارۀ مسئله می

ن قاجار( متولد آیند. گفتارهایی که به انحاء مختلف در آغازین لحظات ایران مدرن )در دورا می

اند. یکی از  هایی متفاوت تکرار شده های مختلف با فرم شده و به اشکال مختلفی در برهه

بود. « ی زنان ماهنامه»پرداخت مجلۀ  ی زن در دهۀ هفتاد می هایی که به مسئله ترین تریبون مهم

ائل زنان تمرکز ای که آشکارا خود را فمینیست می نامید بر مس این نشریه به عنوان تنها نشریه

ی  دار کردنِ مسئله های مسئله بندی داشت. از این رو، این نشریه و محتوای آن برای فهم صورت

ی زنان تولید  هایی که پیرامون مسئله جنسیت اهمیتی ویژه دارد. جایگاه این نشریه در نظام گفتار

که احمدی خراسانی  بندی شود. در تقسیم بندی می گشتندذیل تعبیر فمینیسم اسالمی دسته  می

گیرد که از نظر حاکمیت نه  ای قرار می ( از فمینیسم اسالمی دارد، ماهنامه زنان در دسته1711)

غیرخودی محسوب شده و نه به مراکز قدرت وابستگی دارد. وی سه گروه را در طیف فمینیسم 

 اسالمی در ایران، شناسایی می کند:
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اند و  از میان گروه های غیر خودی برخاسته اول بخش انگشت شماری از زنان مذهبی که»

هیچ وابستگی به ساخت حکومت ندارند. همانند خانم شیرین عبادی یکی از زنان این بخش از 

گروه دوم که وابستگی به ساخت حکومت دارند و نماینده آنان  .فمینیست های اسالمی است

المی صرفاً از زاویه خاص های اس فایزه هاشمی و روزنامه زن است. این بخش از فمینیست

های بین المللی پا به  نگرند، بلکه در پاسخ به نیاز و ضرورت منافع زنان، به مسائل آنان نمی

توان مشاهده کرد  رسد می هایی که در روزنامه زن به چاپ می اند. با نگاهی به مقاله میدان گذارده

ت و نیازهایی است که جامعه که عمده مسائل مطرح شده در آن، در واقع در پاسخ به سؤاال

المللی از نظام اسالمی دارد.  به عنوان نمونه مسائلی همچون سنگسار کردن زنان و سایر  بین

در این میانه بخش دیگری از زنان که به عنوان فمینیست. شود موارد که در روزنامه زن دنبال می

است. این بخش  ی زنان جلهماند، وجود دارد که بلندگوی مشخص آن  های اسالمی شناخته شده

آیند و نه مانند  های اسالمی نه مانند گروه اول جز افراد غیرخودی به حساب می از فمینیست

گروه دوم به مراکز قدرت دسترسی دارند. البته گرچه جناح آنان از قدرت فاصله دارند اما کامالً 

 (.17-96: 1711خراسانی،  احمدی«)از آن مبرا نیست

آبادی در سلسله  هنامه از چشم دیگر پژوهشگران نیز دور نمانده است. نجماهمیت این ما 

ای که آشکارا  ی زنان به عنوان تنها ماهنامه مقاالتی که پیرامون فمینیسم دارد، به نقش ماهنامه

 کند: نامید اشاره می خود را فمینیست می

فمینیسم مرزبندی خود را  کارانه با زنان ایرانی )چه اسالمی و چه سکوالر(  عموماً محافظه»

گرفتند اما مجله زنان آشکارا وابستگی خود به فمینیسم را ابراز  مشخص و از آن فاصله می

های مختلف مطالبی از گیلمن، ویریجینیا وولف و یا سوزان فالودی در دفاع از  کرد. در شماره می

کارانه و  ظهساخت و در تالش بود با در هم شکستن رویکرد محاف فمینیسم منتشر می

، دوتایی زنان غربی و زنان مسلمان رابطه برقرار کند. همچنین هراسی  غالب میان فمینیسم غرب

« دیگری را در هم شکست: زنان داخل ایران و زنانی که بعد از انقالب مجبور به مهاجرت شدند

 (.12: 1611آبادی،  )نجم

این جنبش را از عصر قاجار تا دولت وی در سلسله مقاالتی که پیرامون فمینیسم دارد، تاریخ 

آبادی، در عصر پهلوی در نتیجه همگراشدن  کند. به زعم نجم رضاشاه و پساانقالب بررسی می
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های دولت رضاشاه، اتحاد اولیه میان فعاالن حقوق زنان  ها با سیاست های برخی فمینیست فعالیت

 97زدند، این شکاف عمیق  ن قلم میهای زنانی که در ماهنامه زنا شکاف برداشت، اما با فعالیت

های  های نویسندگان ماهنامه دوتائی اسالم/سکوالر، فمینیست ساله، ترمیم شد فعالیت

 (11-12: 1611آبادی،  داخل/خارج را از میان برداشت )نجم

پردازیِ زنان در فضای بعد از انقالب و شناسایی  با این اوصاف برای فهم چگونگی مفهوم

ی  این میدان این مجله از جایگاه مهمی برخوردار است. از این حیث، مسئله نیروهای بازیگر

محور آن  انداز حقوق اصلیِ پژوهش حاضر بررسی پروبلماتیک حاکم بر این مجله و نقد چشم

گرا  ناپذیری گفتمانِ فمینیسم حقوقرؤیت-پذیری است.  مقالۀ حاضر بنا دارد تا فرایندهای رؤیت

اند انجام  کار را با نقد مقاالتی که در مجلۀ زنان در دهۀ هفتاد نوشته شدهرا آشکار کند و این 

کار خواهد بود و از نقد  گرا در نهایت محافظه خواهد داد تا نشان دهد چرا فمینیسم حقوق

فهمیِ پروبلماتیک حاکم بر برخی از مقاالت این مجله   خواهد ماند. این مقاله با درون نابرابری در

 پیش خواهد برد.  نقد خود را 

دهد و ساختار حاکم بر  ها را شکل می ای است که نظریه پروبلماتیک بستر و زمینه

ای است که یک نظریه  ی اصلی شناخت شیوه گوید مسئله هاست. همانطور که آلتوسر  می نظریه

بلماتیک کند. این یعنی کشف پرو های حل مسئله را ارائه می پردازی کرده و شیوه مسائل را مفهوم

ها و گفتارها درون یک پروبلماتیک قرار دارند )ولو اینکه  ها و نظریه یک نظریه. تمامیِ پژوهش

ی ما این است که نشان دهیم چگونه  (. لذا مسئله1761بدان آگاه نباشند( )حیدری و نصیری، 

زن پروبلماتیک حاکم بر گفتارهای حقوقی ماهنامه زنان و نحوه صورتبندی آنان از مسئله 

کند و درگیر در این ایدۀ کلی است که با  ناپذیر می بسترهای اجتماعی مولد تبعیض را رؤیت

توان این نابرابری و تبعیض را جبران کرد. این بدان معنا نیست که اهمیت  اصالحات حقوقی می

حقوق را به عنوان نیرویی مادی در فرودست شدن زنان نادیده بگیریم، و یا با برخی 

پردازند و هدفی جز دفاع از نظم  ی که با محور ایدئولوژیک به نقد این جریان میرویکردهای

حقوقی موجود ندارند، همدلی داشته باشیم. بلکه رویکرد ما در عین پافشاری بر ضرورتِ 

گذارد که  های حقوقی، نقطه تأکید خود را بر تغییری می بازاندیشی حقوقی و رفع نابرابری

ای  پذیر کند، یعنی در تغییر قوانین هندسه ز و بسترهای مولد آن را رؤیتآمی های تبعیض مکانیسم
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شود. نه  تر را در نظر گیرد که به تبعیض میان دو جنس منتهی می تر و گسترده تر، پیچیده وسیع

کند، بلکه با  ناپذیر می اینکه تأکید خود را بر تغییری گذارد که نه تنها فرایند تبعیض را رؤیت

مان منطق گفتاری که تبعیض را ممکن کرده به استحکام آن بیانجامد. لذا حرکت درون ه

کاری  گرا در مواجهه با فرایند تبعیض در نوعی محافظه خواهیم نشان دهیم که فمینیسم حقوق می

-اقتصادی-های تبعیض در سطوح اجتماعی پذیر کردن مکانیسم درخواهد غلتید چراکه از رؤیت

گرا در تقابل با بنیادگرایی است.  در این معنا نقد ما به فمینیسم حقوقماند.  سیاسی درمی-فرهنگی

کند و اگر هم گاهی  مند حقوقی را اساساً نفی می چراکه بنیادگرایی حقوقی، وجود تبعیض نظام

جوید آن را در خدمت بنیادگرایی و نفی وجود تبعیض حقوقی  از ادبیات فمینیستی بهره می

های  ای از اندیشه مقاالتی که با رویکردی بنیادگرایانه به مجموعهکند. کم نیستند  قرائت می

اش  اند در حالی که در همان پروبلماتیکی قرار دارند که مسئله فمینیستی و انتقادی نیز مزین شده

حقوقی پیرامون جنسیت نیست.  -چیزی جز دفاع از وضع موجود و نظم موجود اجتماعی

های آن را فهم و آشکار کرد و  مند و الیه د تبعیض نظامی ما این است که چگونه بای مسئله

ی تبعیض را صرفاً در یک فروکاست حقوقی خالصه نکرد. از این منظر،  نویسندگان این  مسئله

های مختلف این ماهنامه به  سطور، بنا دارند تا با بررسی برخی مقاالت منتشر شده در  شماره

ناپذیری در گفتمانِ مسلطِ مجله بپردازند و  رؤیت-ریپذی کردن فرایندهای رؤیت نحوی به روشن

به این پرسش پاسخ دهند که گفتمان و پروبلماتیک حاکم بر این مجله چه موضوعاتی را آشکار 

کند و طی این فرایند چگونه فرایندهای مولد نابرابری و تبعیض  و چه موضوعاتی را ناآشکار می

 کند؟ را نادیدنی می

 پیشینۀ پژوهش

فمینیسم »زده و از بیرون  های انجام شده در ایران عموماً با نگاهی ایدئولوژی از پژوهششماری 

« غرب زده بودن فمینیست های اسالمی»اند و به نتایجی همچون  را نقد کرده« اسالمی

نبود نگرش علمی میان فمینیستهای اسالمی و الگوبرداری از »(، 1761زاده وعباسیان،  )حسین

نداشتن دستاورد مثبت برای جامعه زنان و مخرب بودن جنبش »(، 1767یانی، کوت )چراغی« غرب

 اند. (  رسیده1711نوین،  )غفاری« تنزل جایگاه انسانی زن»(، و 1761)حکمت، «  فمینیستی
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های ایرانی از دین و  ی قرائت دینی فمینیست ها نقطه تأکید خود را بر مسئله این پژوهش

های نظری و  اند. برخی بر امکان محور، متمرکز نموده ع خوانشی زنبازخوانی آنان از دین به نف

مفهومی قرارگیری اسالم و فمینیسم  درکنار هم تمرکز نموده و برخی با توجه به مضمونِ 

های اسالمی برای دستیابی زنان به  های فمینیست فرهنگ اسالمی، در راهگشا بودن فعالیت

زعم آنان  این جنبش  از آغازین لحظات اند، چراکه به  حقوق خود تشکیک نموده

ی  های بعدی آن، یعنی فمینیسم پساانقالب، بواسطه ی مشروطه(، تا دوره اش )در دوره گیری شکل

ای غربی پاسخگوی نیازهای  رو اساساً نظریه ی ایران با غرب میسر شده است. و از این مواجهه

« ی زنان ماهنامه»ش تحلیل گفتمان، به بررسی رو با رو اما مقاله پیش .تواند باشد زنان ایران نمی

پردازد و بنایش این نیست که با معیارهایی از بیرون جریان را نقد کند. مسئلۀ برخی از این  می

ی زن است. مسئلۀ ما کامالً با این  ها حفظ وضع موجود و بالموضوع کردنِ مسئله پژوهش

 رویکردها متفاوت است. 

پردازیم معرفی  ا که به تأثر از آن به نقد محتوای ماهنامه میای ر در ادامه نظام مفهومی

ی زن در  رسد که فمینیسم جریان اصلی است که سایۀ  سنگین بر فهم مسئله کنیم. به نظر می می

ی زن  توان مسیرهایی را برای فهمِ مسئله ممالک غیر غربی دارد و لذا از طریق نقد این جریان می

های نقادی یافت که طی آن بتوان نه فقط به اشکال آشکار سلطه  نظامکردنِ   و همچنین رادیکال

کنند نیز پرداخت.  ای که سلطه را مضاعف می بر زنان، بلکه به فرایندهای اجتماعی و تاریخی

رسد گفتارهای رایج  ها از این حیث اهمیت دارد که به نظر میبراین، پرداختن به این سنت  عالوه

محور و طبقۀ متوسطی دارند و از این رو  شهری، فارس تگاهی کالنفمینیستی در ایران خاس

 کنند. ناپذیر می روستایی، قومیت و یا طبقه را رؤیت-مسائلی همچون جغرافیای شهری

 چارچوب مفهومی 

های اولیه در غرب حول محور تغییر قوانین حقوقی ضد زن، سامان یافته  های فمینیست فعالیت

اند  هایی جنسیتی بود های مختلفی در صدد حذفِ نابرابری ن در حوزههای حقوقدا بود. فمینیست

اند. مثالً حقِ زنان برای  های نقشِ زن و مرد در خانواده به قانون بدل شده که براساس کلیشه

داشتن نام خانوادگی خود، داشتن حقِ مسکن قانونی خود، حقِ حضانت فرزندان، حقِ طالق و 
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های نظری  ها برای تغییر قوانین، تفاوت های فمینیست ابتدای تالشازدواج و... . اما در همان 

 1پیرامون رسیدن به حقی برابر )بامردان( ظهور یافت. مثال حوزه قوانین خانواده، مارتا فاینمن

حضانتِ « ضایع شدنِ»باعثِ « والدین»استدالل کرد که تالش برای خنثی کردنِ مفاهیم حقوقی 

گیرد  های واقعی زنان از مادری کردن را نادیده می چراکه تجربه فرزندان توسط زنان می شود

، با رویکردی تجربی به 2(. بارتلت1279-1272:  1662در منکل مدوو،  2772)فاینمن، 

، 7مدو-پیامدهای طالق و وضعیت نابسامان اقتصادی زنان و مردان بعد جدائی اشاره کرد )منکل

ی مادری، به نقد نظریاتِ حقوقی أکید بر تجربه، با ت1(. و رابین وست1272-1279: 1662

« وجودی»فمینیستی لیبرال و رادیکال پرداخت. به زعم وی زنان نه موجوداتی خودمختار، که

شود و  شوند، زندگی شان وقف انسانی دیگر می ای دارند. مثالً زمانی که زنان باردار می رابطه

ای از روابط  زندگی آنان همواره گرفتارِ شبکه رو، باید نیازهای وی را در نظر بگیرند. از این

گفت،   توان تر از خود است.  بر این اساس می تر از خود و قوی وابستگی میان موجودات ضعیف

زندگی زنان با تصویر سنتیِ غربیِ زندگی بشر متفاوت است. تصویری که بر مبنای انسانِ 

کند و  لیبرال و رادیکال را تحلیل می خودمختار بنا شده است. وست، سپس رویکردهای فمینیسم

ها درصدد افزایش رفاه موجوداتی خودمختارند درحالیکه رسد که این فمینیست به این نتیجه می

ای است. فمینیسم حقوقی لیبرال بر حق انتخاب برای کسب استقالل تاکید  زن یک موجود رابطه

 (. 211-211: 1661، 2)وونگ« دارد

ی بیرون   عمده بر فمینیسم حقوقی جریان اصلی در غرب از سه جریاناما مهمترین انتقادات 

ها اشاره خواهیم کرد. این سه جریان  از آن صورت پذیرفت که در ادامه به طور موجز بدان

 عبارتند از نظریۀ تالقی، رویکردهای پسااستعماری، و رویکردهای مبتنی بر هویت. 

های فمینیسم  ی فمینیسم سیاه با محدودیت مواجهه پارادایم تالقی یا اینترسکشنالیتی، حاصل

هایی  آمریکایی-ی زنانگی خاصِ آفریقایی سفیدپوست است. در واقع این رویکرد برآمده از تجربه

کردند. پاتریشیا هیل کالینز  است که ستم و تبعیض را از کودکی به نحو چندوجهی تجربه می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Martha Fineman 

2 .Bartlett 

3 . Menkel-Meadow 

4 .Robin West 
5. Wong 
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ی زندگی خود به عنوان یک  این پارادایم، از تجربه(، به عنوان یکی از مهمترین نمایندگان 2772)

پردازد که  ی تعریفی می قدرت به نحوه-گوید. او با تأکید بر دانش امریکایی سخن می-زن افریقایی

کنند. به زعم کالینز، فهمِ خانواده عمیقاً بر تعاریف ارائه  آل ارائه می های مسلط از خانوادۀ ایده گروه

 امریکایی است. -خبه استوار است که به زیان زنانِ افریقاییهای ن شده ازجانب گروه

ی زن،  هایی قرار دارد که هنگام اندیشیدن به زنان و مسئله ی فمینیست اسپیواک نیز در زمره

(. وی بر کورجنس 1: 1761دهند )اسپیواک،  ی اجتماعی توجه نشان می به تاریخ، جغرافیا و طبقه

آزادی دانشگاهی »گیرد.  آکادمیک و عقل روشنگری خرده می های پیرامون آزادی بودن اندیشه

: 1662)اسپیواک، « ی عمومی از خِرَد است ی عمومی روشنگری پیرامون استفاده بخشی از پروژه

دارد نیز مهم است:  (. به نظر اسپیواک توجه به شرایطی که دختران را از ادامه تحصیل بازمی2

ی  ها اجازه ی تحصیل دختران این است که اگر به آن مهاستدالل پدران برای مخالفت با ادا»

رو، یک نقد درست، نقدی است که  تحصیل دهند، این دختران باید همسرانی ممتاز بیابند. از این

)اسپیواک، « مسائل و مشکالت برآمده از این وضعیت را برای والدین فقیر به رسمیت شناسد

انشگاهی در کشورهای پسااستعماری باید بر ی آزادی د (. در نتیجه در زمینه11: 1662

ی تحصیل تمرکز گردد. اسپیواک با  ی آنان برای ادامه تحصیالت ابتدایی فرودستان و شرایط ویژه

مدعیات فمینیسم غربی مبنی بر »یافته  استقالل عطف توجه به مسائل زنان در کشورهای تازه

دهد )مورتون،  مورد پرسش قرار می را« ی زنان گفتن از جانب همه بودن و سخن شمول جهان

ی مفهومی ثابت در  به مثابه« زن»گرایانه که در آن   اندازی ذات (. وی از چشم111  :1762

کند و در عوض مفهوم  شود، اجتناب می نظرگرفته شده و مسائل همه زنان ذیل آن خوانده می

نهد.  یک کلیت به پیش میی قرارگیری تنوع در ذیل  را برای حل مسئله« گرایی راهبردی ذات»

هایی  های کلی زنان نیست، اما حدود شرایطی را که چنین تعمیم گرایی مانع بازنمایی نقد ذات

مناسب است و همچنین مدعیاتِ تجربی که چنین تعمیماتی اغلب بر آنها استوار است، را به 

نیست، بلکه مسئله بر  «زن»ی  برد. باید اذعان کرد که مسئله بر سر مقوله طور جدی زیر سوال می

ی آنها درصدد  شود. مقوالت، ابزاری هستند که زبان بواسطه هایی است که از آن می سر استفاده

اند. باوجود  «واقعیت»ِ ناقصی از  بندی تجربه است. لذا، به ناچار بازنمایی به چنگ آوردن و بسته

و تجربه، چیزی برای  این، فرض اینکه در  صورت عدم وجودِ مطابقت دقیق میانِ مقوالت
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های جنسیتی )مانند  دسترسی یا بازنمایی وجود ندارد، اشتباه خواهد بود. عالوه بر این، شاخصه

دانستن خود  اند )ایدئولوژی که با تمایل به بااهمیت زبان به طور کلی( مملو از ایدئولوژی

تشکیل دهنده  طلبد که به عنوان ویژگی اصلی شود( و همین بار ایدئولوژیک می مشخص می

سازد تا ضمن در نظر  رو  ضد ذات گرایی  ما را قادر می هویت، جدی گرفته شوند. از این

ی نقد )که در اینجا رژیم جنسیتی( و عواقب آن   گرفتن این ویژگی هویت، خطرِ تحکیمِ سوژه

 (.712: 2777، 1است،  را کاهش دهیم )کانهن

های نظری و  داریم یعنی در کوشش« راهبردیگرایی  ذات»از نظر اسپیواک ما نیاز به یک 

گرایانه آگاه باشیم، مقوالتی که  ناپذیرِ مقوالتِ ذات های اجتناب سیاسی خود، باید از گرایش

ها به  بایست خود را برای مقابله با خطراتی که این گرایش و می« ناگریز به استفاده از آنهائیم»

اید یک ذات زنانه را برای اهداف عملی سیاسی در نظر آورند، آماده کنیم. نه اینکه ما ب وجود می

ی زنان به سببِ عواقب منتج از آن  ای برای ترکِ مقوله گرایی به هیچ وجه نسخه  بگیریم، ضدذات

کند که  دهد و ما را ملزم می نیست؛ بلکه به ما فهمی چندگانه، متقاطع و پیچیده از این عواقب می

که به  ریه و راهبرد فمینیستی در نظر بگیریم. لذا تا جایی پیامدهای چنین درکی را برای نظ

ضعیفی است که   سیاست»مربوط است « زنان»سیاست نقد قوانین حقوقی برای بهبود وضعیت 

های قشرخاصی از زنان )زنانِ سفیدپوست،  دهد که تنها دغدغه پیشنهادِ اصالح قوانینی را می

گرایی بیشتر فراخوانی برای  کند؛ و نقد ذات عکس میخواه( را من ی متوسط، غربی، دگرجنس طبقه

های زنان درگیر است و این  ِ فمینیستی دربرگیرنده  است، سیاستی که مُجدانه با تفاوت سیاست

کاهد.  ها را در یک هنجارِ واحدِ فمینیستی خاص فرونمی شناسد و آن ها را به رسمیت می تفاوت

کنند، باید توجه  ی قوانین حقوقی کار می در حوزه هایی که این بدان معنی است که فمینیست

 (.711-717: 2777بودگی زندگی زنان داشته باشند )کانهن ،  بیشتری به خاص

گرایی  ی ذات ، به بحث اسپیواک درباره«هایی که اهمیت دارند بدن»(، در کتاب 1667باتلر)

ری جنسیت توضیح دهد ای را در باب ایفاگ کند تا از این طریق نظریه راهبردی رجوع می

رو به نظر  باتلر، جنس نیز مانند جنیست یک ساختار فرهنگی  (. از این211: 1762)مورتون، 

تاریخی است، در نتیجه هیچ دلیلی برای شرایط -است، اگر تمایز بین جنس و جنسیت اجتماعی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Conaghan 
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(. با چنین 16: 1،2717سازنده آن نیز وجود ندارد که همان تمایز را نداشته نباشد )کیوچیان

شود. او به هیچ وجه در جهت  ی نمایندگی و بازنمایی زنان به چالش کشیده می رویکردی مسئله

، به «سوژه فمینیستی»کند، چرا که معتقد است، در این صورت  حقوق سیاسی  زنان استدالل نمی

اش  ادیشود که فرض بر این است که آز ای گفتمانی به وسیله همان نظام سیاسی تولید می گونه

به وضوح به منزله « زنان»را تسهیل می کند و توسل غیر انتقادی به چنین نظامی برای آزادی

کند:  کند و استدالل می گرایی استدالل میشکست دادن خود خواهد بود. در واقع باتلرعلیه ذات

وجود  رسانند چیزی به نام مقوله زنان خارج از ایفای نقش هایی که هویت را به منصه ظهور می»

 (. 272: 1762به نقل از نَش،  1667)باتلر، « ندارد

ی زنان  نکته مهم و مشترک میان باتلر، کالینز و اسپیواک که از سه منظر متفاوت به مسئله

است. اینکه چگونه زنانِ سفیدپوست/طبقه « نمایندگی»اند، به چالش کشیدن  پرداخته

بازنمایی و دفاع از حقوق افرادی را که ذیل ، توانائی «زنان»ی  متوسط/غربی/ همچون نماینده

ی باتلر( و خود این نمایندگی به چه میزان  گرایانه گیرند، را دارند )نقد ذات قرار می« زن»ی  مقوله

ها باشد )نقد کالینز و  تواند ناقضِ حقوق زنانِ دیگر و سخن گفتن از جانب زنان دیگر گروه می

و چه در ایران در گفتارهای حقوقی متجلی شده که اسپیواک(. نمایندگی زنان چه در غرب 

ی زنان فرایندی است که  دعوی دفاع از تمامی زنان جامعه را دارند. فروکاست حقوقی مسئله

آنکه توجه شود که قانون  طی آن قانون همچون نیروی طردکننده مورد تمرکز قرار می گیرد بی

 سازی است. فرودستها و شاید آخرین حلقۀ زنجیرۀ طرد و  یکی از حلقه

 روش پژوهش

ی انجام آن  های فکری متعددی مطرح شده و لذا پژوهشگران برای شیوه تحلیل گفتمان در سنت

، در  1666، 7، گی1662 2، پارکر1662اند  )مثال نگاه کنید به فرکالف  های متنوعی پیشنهاد داده گام

فوکو  2«شناسی دانش دیرینه» بر مبنای 1آیلون و واکردین-(. آریباس171-62: 1711فاضلی، 

اند که مبنای تحلیل و بررسی ما قرار  های ذیل را برای تحلیل گفتمان فوکویی پیشنهاد داده گام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Keucheyan 

2 .Parker 

3. Gee 

4 . Arribas-ayllon and Walkerdine  

5 .l ’archéologie du savoir 
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ها با توجه  شوند. این گزاره ی تحقیق انتخاب می "ابژه"ی مرتبط با  ها ای از گزاره مجموعه»گرفت: 

های سیاسی، مقاالت خبری،  دولتی، بیانیه های ها و بحث علمی، گزارش توانند نظریه به موضوع می

.گزاره باید واجد 1ها باشند. انتخاب هر گزاره باید تابع قواعد و معیارهایی باشد:  و متن مصاحبه

شده  1مند ی تحقیق چگونه درون این گزاره مسئله ای اجتماعی باشد، در واقع باید دید ابژه مسئله

ای تحقیق ما )که  وکو، باید بررسی کرد که برساختِ ابژه. با نظر به وجه تاریخی اندیشه ف2است؟ 

اند( در طی زمان تغییراتی به خود دیده یا نه؟ مثالً فوکو با بررسی گفتارهای  ها مطرح شده در گزاره

ی مداخله در  دهد که چگونه در طی زمان نحوه پیرامون جنون، بزهکاری و سکسوالیته، نشان می

های  شده است؛ و چگونه پرسش متفاوت از مسئله به پاسخ پذیر می یهاین امور متفاوت بوده و توج

 (. 112: 2771آیلون و واکردین، -آریباس « )شده است؟ متفاوتی منجر می

ایم که در قالب تفسیر یا  های حقوقی رفته در این پژوهش  به صورت هدفمند سراغ گزاره 

اند. و نقد آنان بر  ر جامعه مطرح کردهبازتفسیر قوانین حقوقی، دینی و عرفی مسائل زنان را د

ی زن داده شده  های ضمنی به مسئله ایم چرا که در این نقدها پاسخ این قوانین را بررسی کرده

ی زن و صورتبندی آن است. در اینجا  ی پرسش از مسئله ی نحوه است. این نقدها نشان دهنده

از مسائل وی در جامعه  هدف، روشن ساختن پروبلماتیکی است که ذیل آن زن و برخی

های منتخب در  شوند )معیار اول(. گزاره ناپذیر می پذیر و برخی مسائل نادیدنی و رؤیت رؤیت

این پژوهش از این جهت واجد معیار دوم هستند که مسائل مطروحه درآنها از ابتدای عصر 

های  ز دغدغهاند، ج های زنان )همچون دانش و شکوفه( منتشر شده مشروطه که اولین روزنامه

اند. مثالً اعالم برابری حق زنان و مردان با تکیه بر دین و بازتفسیر  زنان فمینیست تا کنون بوده

السلطنه مدیر و سردبیر  آن را در روزنامه شکوفه )برای نمونه نگاه کنید به سرمقاالت مریم مزین

ی از پیامبر اسالم: کُلُّ مَوْلُودٍ ی عاقله و باز تفسیر حدیث روزنامه پیرامون برابری زن و مرد در قوه

(. اما گسست 7ه.ق:  1777السلطنه،  یُولَدُ عَلَى اَلْفِطْرَۀِ وَ إِنَّمَا أَبَوَاهُ یُهَوِّدَانِهِ وَ یُنَصِّرَانِهِ )مزین

ی زنان در این گفتارها را باید تا پیش از مشروطه به عقب برد. در واقع بعد از  پروبلماتیک مسئله

های ایران و روس، گفتمان تنظیماتی برآمد  وبا و قحطی و شکست ایران در جنگ وقایعی چون

ی زن را در قالب رژیم  های آن )یعنی تأدیب بنات و تربیت نسوان( سوژه که یکی از شاخه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . problematize 
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ی زن با برعهده داشتن وظایفی جدید در قبال تمدن و  کرد. سوژه پذیر می حقیقت جدیدی رؤیت

داشتن حقوقی جدید، در گسستی پروبلماتیک از رژیم حقیقت  پیشرفت ملی و متعاقب آن

، و 1766حیدری،  ،2711یافت )معیار سوم( )نگاه کنید به کاشانی ثابت،  پیشین معنای دیگری 

 (.2716افخمی، 

(، که 1716تا1717لذا تأکید ما بر برخی مقاالت حقوقی ماهنامه طی قریب به یک دهه )

ها و اشارات آمده، از  قول گیرد بوده است؛ نقل دربرمی پنجم را و شمارگان اول تا شصت

 اند. ذکر شده 1،2،6،11،19،11،72،19،92های  شماره

 ها یافته

 ی زنان گرا در ماهنامه رویکرد حقوق

با نظر به مقدمات نظری و روشی که بیان کردیم با تمرکز بر محتوای مجله و گزینش مقاالتی از 

له و یا مقالۀ محوری هر شماره هستند به بررسی نظام درونی و این مجله که یا در قالب سرمقا

پردازیم تا الگوی عملِ گفتمانیِ این مجله را به صورت  ای حاکم بر آن می منطقِ گزاره

 های فمینیستی در ایران بگشاییم. ماندگار روشن کنیم و بستری برای نقد یکی از جریان درون

 «کمپین یک میلیون امضا»تا « آمیز تبعیضتغییر قوانین »حقوق زن در قانون؛ از 

دانان تشکیل  ی فعاالن حوزه حقوق زنان، را قشر حقوق در ایران همچون غرب بخش مهمی از بدنه

دادند. افرادی همچون، شیرین عبادی، شادی صدر، نسرین ستوده، مهرانگیزکار و دیگر افراد از  می

اند؛  ض در قوانین، مسائل زنان را برجسته کردهدانانی هستند که از منظر تبعی ترین حقوق برجسته

کردند.  ها با ماهنامه زنان نیز همکاری داشته و مقاالت حقوقی در این ماهنامه منتشر میبرخی از آن

کننده درخواست آنان هم برای تغییر قوانین به نفع زنان و هم نائل شدنِ زنان  این مقاالت منعکس

های حقوقی کسانی چون  قضائیه بود. در مجموع آموزش ی ی قوه به مصادر قضایی در بدنه

پرداخت )نگاه کنید به  آمیز علیه زنان در ایران می مهرانگیز کار که به توضیح و نقدِ قوانین تبعیض

تصویب قانون اصالح مقررات مربوط به طالق، نشانی از وجود عدم تعادل »مقاالت وی با عنوان

، و همچنین بخش آموزش حقوق زن در «انین کیفری ایرانجایگاه زن در قو»، «ها در خانواده

های گوناگون این ماهنامه( و همچنین انعکاس اخبار مربوط به مسائل حقوقی زنان در  شماره
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انداز حقوقی  مجلس، و نیز مقاالت پراکنده پیرامون حقوق جزائی و کیفری در اسالم، اهمیت چشم

 «فراکسیون زنان الزم نیامد!»نه نگاه کنید به مقاالت دهد )به عنوان نمو در ماهنامه را نشان می

و   «ی قضایی زنان، فرصتی دیگر اما نه به بهای ایستایی! مشاوره»(، 12-17: 1716)ابراهیمی، 

 ((.11-71: 1712)کرمانشاهی،  «جایگاه زن در فقه کیفری اسالم»

ی زنان در  نیست ماهنامهکه در دستور کار نویسندگانِ فمی« آمیز تغییر قوانین تبعیض»هدفِ 

ی هفتاد شمسی بود در نهایت با همگرا شدن با اهداف دیگر احزاب سیاسی و  اوایل دهه

های سیاسی برای رفع تبعیض حقوقی  های ملی و فراملی زنان،  به یکی از مهمترین کمپین جنبش

ی هشتاد  ی دهه مهدر نی« آمیز کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض»علیه زنان یعنی 

پذیر کردن نابرابری  شمسی منتهی شد. در ادامه ضمن اشاره به مسیرهایی که ماهنامه برای رؤیت

میان دوجنس اتخاذ کرده است، رهیافت حقوقی آنان را وضوح بخشیده و با خوانش امر 

جود های مو های حقوقی کمپین یک میلیون امضا، تناقضات درونیِ گزاره ماندگار خواست درون

 های این جنبش را در معرض دید قرار خواهیم داد. در خواست

 )نا(پذیرکردن نابرابری  رؤیت

های حقوقی میان دو جنس  ی زنان برای نشان دادن نابرابری نویسندگانِ مقاالتِ حقوقی ماهنامه

. 2. نقدِ قوانین حقوقی و کیفری در قانون اساسی 1بردند.  از دو استراتژی مشخص بهره می

زتفسیر دین در راستای حمایت از حقوق زنان. در اینجا این سؤال مطرح است که تا چه حد با

ی نابرابری میان دو جنس را  های حقوقی بیان شده در ماهنامه، توانسته است مسئله گزاره

 پذیر کند؟  رؤیت

 نقدِ قوانین حقوقی وکیفری در قانون اساسی

آموزش حقوق زن »، از سلسله مقاالت «برابر با هیچ!شرطی »ای با عنوانِ  (، در مقاله1711کار)

پردازد و ابهام موجود در عبارات را عاملی  ، به بررسی شرط هفتمِ شروط ضمن عقد، می(«19)

برای عدم احقاق حقوق زن برشمرده و در نهایت این شرط را به دلیل عدم توانایی در احقاق 

 داند: ارزش و برابر با هیچ می حق وی بی

رسش بعدی این است که دادگاه چگونه باید تشخیص بدهد که اعتیاد شوهر، اوالً، حال پ»

آورد و ثالثاً، زندگی زناشویی را دشوار  مضر است ثانیاً، به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد می
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نویسی و انشای شرط ضمن عقد، نه تنها آن دسته از زنان  می کند؟ راستی که با این شیوه قانون

ق، که شوهرانشان معتاد هستند، زیر دست و پاله می شوند و فریادرسی ندارند بلکه متقاضی طال

لرزد به شدت  کنند و دست و دلشان برای اجرای دقیق قانون می قضاتی که احساس مسئولیت می

گیرند... بنابراین شرط هفتم از شروط ضمن عقد شرطی است برابر با هیچ که از  سرگیجه می

« ) ل خوش کردن زنان به آنها اهدا شده است. این شرط را جدی نگیرید!!باب فریب دادن و د

 (.19: 1711کار، 

ی حقوق و قوانین است  همانطور که در این نقل قول روشن است محوریت بحث بر مسئله

ای است که از  پردازی آن به گونه ای تبعیض هدف گرفته شده است اما فرایند مفهوم و نمونه

فرض را در خود دارد که زن،  گردد. این متن  این پیش و به قانون ختم می کند قانون آغاز می

مرد »ی  نیازمندِ شرطی بهتر برای احقاق حقوق خود است. شرطی که بتواند وی را از سیطره

را تمام و کمال از وی بگیرد، و یا حقوق مادی وی را تمام و   نجات دهد، یا بتواند نفقه« معتاد

که نیازمند این حقوق است. از این حیث واحد تحلیل وی از اساس نوعی کمال بپردازد. زنی 

افتاده است. او در فرایند نقادی خود چیزی همچون فرایندِ  منطقِ ذهنی و مبتنی بر زنِ تک

کند  بخشی است توصیه می کند و در نهایت از افقی که همانا آگاهی تبعیض را بالکل نادیدنی می

شروط ضمن عقد شرطی است برابر با هیچ که از باب فریب دادن و  بنابراین شرط هفتم از»که 

اما مسئله دقیقاً در «. دل خوش کردن زنان به آنها اهدا شده است. این شرط را جدی نگیرید

همین نقطه نهفته است که شرایط امکان پدیدآیی چنین هندسۀ قدرتی در منطق ازدواج و رابطۀ 

 مرد چیست؟ -زن

تصویب قانون اصالح مقررات مربوط به طالق؛ نشانی از وجود »ی  مقاله مهرانگیز کار در   

را  21/12/17تصویب قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب « ها عدم تعادل در خانواده

 داند:  نشانی از موقعیت دشوار زنان ایرانی خصوصاً بعد از طالق می

قانون مدنی که به مرد  1177ماده  گیرد و پیداست که زن زودتر در معرض ضربات قرار می»

دهد تا هر وقت که بخواهد زن خود را طالق دهد،  زن را که در طول سالیان  حق و اختیار می

کند. آنچه این زن، که  زناشویی خسته و فرسوده و سالخورده و از کار افتاده است زیر پا له می

برد  با خود می -نج او استبخش عمده دارایی خانواده )مالی و معنوی و حتی( حاصل دستر
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ای که در صورت وصول تابعی  عبارت است از مبلغ ناچیزی بابت عِده سه ماه و ده روز و مهریه

است از ارزش متغیر و رو به کاهش پول که اگر در زمان وقوع عقد نکاح واجد ارزشی هم بوده، 

د ارزش مهریه زنان در حال حاضر ارزش آن بسیار تنزل کرده است. اغراق نیست اگر گفته شو

ها با مهریه ده بیست سال  در اکثر مواردی که به آن اشاره داریم به صفر نزدیک شده است... زن

گی را تأمین کنند، چه رسد به  توانند اجاره مسکن یک ماه از دوران بیوه پیش خود حتی نمی

پروا و  بسیار سریع و بیاینکه بخواهند برای ادامه زندگی با آن ارتزاق هم بکنند. بنابراین تورم 

ها  کسی و تنهایی آن بدون رودربایستی و استخوان الی زخم گذاشتن، موقعیت بحرانی زنان و بی

 (.17: 1711)کار، « را برمال کرده است

رفت از منطق تبعیض در این گفتارها بر همان  نکتۀ جالب توجه اینجا است که ترسیم برون

کند. برای مثال تکیه بر افزایش یا  وضعیت را ممکن می گذارد که خودِ این فرایندی دست می

گرفتن مهریه، نَفقه، و دیگر موارد، حتی اگر به تمام و کمال به زن پرداخت شود و حتی اگر 

قوانین مربوط به آن به بهترین نحو ضمانت اجرایی داشته باشند، آیا مولد همان فرایندی نیست 

وابستگی و ناتوانی زن است چنین تأکیدی در عمل  که بنا است نقد شود؟ اگر مسئله بر سر

چیزی جز بازتولید همین وابستگی و ناتوانی نیست. گرچه مهرانگیز کار، شهال شرکت و دیگران 

بر بهبود اوضاع اقتصادی زنان تأکید دارند اما این مسئله نافی این نیست که تکیه بر گفتمان 

کند بلکه حتی مقوم  ها را نادیدنی می این نابرابری های تنها بنیان حقوقی ازاین جنس در واقع نه

کند.  آنها نیز هست. چرا که احقاق حقوق زن را در اصالحِ قوانین از پیش موجود خالصه می

است که از طریق « جنس دوم»شود همچنان  پذیر می زنی که در این افق گفتاری رؤیت

 تر شود.  تواند قوی مندی حقوقی می توان

دهد که خودِ ازدواج و نسبتش با زیست زنانه چندان مورد  جا رخ می اً در همینمسئله دقیق   

گیرد. ازدواج صرفاً یک امر مفروض و از پیش موجود نیست بلکه نوعی  تحلیل قرار نمی

و « مردساالری»استراتژی کنش نیز هست. ازدواج و جایگاهش در جهان زنانه و نسبتش با منطق 

ای حقوقی است. گفتمان حقوقی فمینیستی در این ماهنامه،  ئلهتبعیض چیزی بیش از صرف مس

گذارد؛ فرایندهایی  فرایندهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی وابستگی زن به مرد را در پرانتز می

شوند و زن در قالب این  که منجر به پیدائیِ قوانین مربوط به پرداخت مهریه، نفقه و جهیزیه می
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شود. لذا، این گفتمان با  این وجوهات برای امرار معاش تعریف میقوانین نیازمند به دریافت 

تأکید بر اصالح قوانین از پیش موجود و یا احقاق حقوق زن از طریقِ محکومیت مرد معتاد، یا 

کند که در آن زن  به زندان انداختن وی، یا گرفتن نفقه از وی در عمل در همان منطقی عمل می

ی  قوق زنان در قالب این چارچوب، یعنی چارچوب قانونی، شائبهبه مرد وابسته است. احقاق ح

کند و لذا همچنان شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی،  رسیدن به برابری زن و مرد را ایجاد می

 کند. های قانونی را ناپیدا می مولد این قالب

 « زنان»تا « شکوفه»از « الرجال قوامون علی النسا»بازتفسیر دین؛ آیه 

« جریان روشنفکری دینی»از مجالتی بودند که با انشعاب از کیهان،  کیانبه همراه ماهنامه  زنان

با به چالش کشیدن تفاسیر رسمی، )در برخی موارد با   کردند. نویسندگان ماهنامه را نمایندگی می

ه مقاله استفاده از سنت ترجمه(، به باز تفسیر منابع دینی دست زدند )به عنوان نمونه نگاه کنید ب

، 19، نوشته جین.ا.اسمیت و ایوان حداد، ترجمه ناهید میرکیانی )شماره «حوا تصویر اسالمی زن»

ی جایگاه زن در فقه کیفری اسالم،  زینب السادات کرمانشاهی در شماره  ، مقاله19-12صص 

اهنامه(. م 11ی ، از کاظم موسوی در شماره«سیمای زن در نظام اسالمی»ی  ماهنامه، و یا مقاله 19

طلب پیرامون مسائل  استراتژی غالبِ مفسرانِ اصالح»نویسد:  ( در این باره می1661آبادی ) نجم

باشند. البته با استثنایی نادر، در مورد 1سازگار  -زنان استفاده از منابع تفسیری بود که بیشتر زن

اکنون »گوید:  یز کار میکه نویسندگان آن مستقیما دست به تفسیر قران زدند. مهرانگ زنان ماهنامه

 صدمین در ای مصاحبه درسردبیر ماهنامه  شرکت (.  شهال 1661)نجم آبادی، « زمان اجتهاد است

 :کند بیان می گونه این بازتفسیر دین را استراتژی ماهنامه ی شماره

د. ندارن هم با تعارضاتی اینها .آمد کنار مدرن دنیای اقتضائات با هم بود دار دین هم شود می»

 مربوط انتظارات آن از باید که است نهادی دین  ...دارد هم دین از افراد قرائت نوع به بستگی البته

 توان می باشد داشته پاسخی امروز دنیای زنان در مسائل برای که جا هر حاال داشت، را خودش به

در واقع، یکی از  (.21-27: 1761، به نقل از کیانی، 1712خرداد  زنان، )ماهنامه« کرد رجوع آن به

 ی نشستن در جایگاه مفسر بوده است: دالیل هجمه به این ماهنامه نیز همین مسئله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  .woman-friendly 
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به اعتقاد آقایان، از تلقی رایج از دین، نباید انتقاد کرد و این مجله )ماهنامه زنان( چنین »..

ا اندکی کند و بیشترین اشاره در این زمینه نیز به مقاالت حقوقی مجله است که البته ب می

با خلوص و دلسوزی تمام « زنان»ی دقیق مطالب، روشن خواهد شد که  هوشمندی و مطالعه

بویژه آنان که به دلیل برخوردهای -ی رئوف، مقبول و مترقی دین را برای زنان  کوشد... چهره می

)شرکت، فروردین و « روشن سازد -ی خوشی ندارند غلط و متعصبانه، از دینداران خاطره

 (. 2: 1717شت اردیبه

توان ادعا کرد که این استراتژی از ابتدای به سخن درآمدنِ فمینیسم در تاریخ ایران،  می

طلبان بوده است. در ادامه با مقایسه دو روایت به فاصله یک سده، ضمن  همواره مد نظر اصالح

زنان وضوح بخشیدن به روش تحلیلی خود، به تشابهات و تمایزات منطق بازتفسیر دین توسط 

 کنیم:   اشاره  می زنانهای ماهنامه  طلبِ عصر قاجار و فمینیست اصالح

تا حسیات و قوای عقلیه و ملکات اخالقیه و شئونات علمیه مردان که بحسب ظاهر مربی و »

باشند تعالی و ترقی نکنند و خوب را از بد و حسن را از  هادی و مرشد و اولیاء امور ما زنان می

ص ندهند و راه کار و طریقه رفتار و وضع گفتار و فلسفه علم و ادب و قبیح تمیز و تشخی

کند... و هنوز بعضی از رجال  عناصر تربیت را نفهمند معارف زنان بنیان و استحکام حاصل نمی

اند در بیابان جهل و نادانی بدون قائد و  "النساء الرجال قوامون علی"و مردان ما که مصداق آیه 

وار در  بسته یا کوری که به دور خویش دایره ن و سرگردان بعینه مثل آدم چشمبلد و راهنما حیرا

نمایند چون چشم باز کند و تأمل نماید خواهد مشاهده کرد که  بیست و چهار ساعت حرکت می

 (.7-2ه.ق:  1772)روزنامه شکوفه، « هیچ طریقی نپیموده و به مقصود و مقصدی نرسیده...

 م:خوانی یا در جای دیگری می

الرجال قوامون علی النساء بما فضل اهلل بعضهم علی بعض "عموماً مفسرین با استناد به آیه »

نقص دینی و فکری زن را دلیلی برای برتری و فضیلت مرد بر زن  "و بما انفقوا من اموالهم

 اند... در جستجوی تفاسیر دیگری از این آیه برآمدیم. آقای موسوی بجنوردی در باب این دانسته

اند...  گوید: مردان برای انجام کارهای زنان در مسائل مربوط به انفاق و معاش ایستاده آیه می

« رئیس به معنای آقا و افضل نیست. سیدالقوم خادمهم: رئیس گروه، خدمتگزار ایشان است

 (. 21-21: 1717)ماهنامه زنان ، اسفند 
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ء توسط زنانی است که از یکدیگر ی نسا سوره 71دو روایت باال بیانگرِ دو تفسیر از آیه 

ای قریب به یک سده دارند اما منطقِ تفاسیر آنان از آیات قرانی، برای دفاع از حقوق زنان  فاصله

ی برابری  به یکدیگر بسیار نزدیک است. تا جایی که به موضوع پژوهش ما مربوط است، مسئله

به  دانش و شکوفههای زنان یعنی  هحقوق زنان با مردان در حوالیِ عهد ناصری در اولین روزنام

های زنان، برای دفاع از حق برابر با  ی جنبش بیان درآمد. از آن زمان تا کنون بخشی از بدنه

ای متفاوت از  در زمینه شکوفهی  مردان به بازتفسیر آیات قرانی دست یازیدند. مسلماً روزنامه

گیر،  های همه صری همایندی بیماریظهور یافت، )به عنوان مثال در عهد نا  زنان ی ماهنامه

الصحه  ، حفظ"نقصان نفوس"ها و  نزدیکی جغرافیایی به روسیه، و مرگ و میر ناشی از بیماری

نسوان و لزوم تربیت و آموزش زنان را برای تربیت فرزندان ملت ضروری می ساخت(؛ و این 

هی به تربیتِ زنان و آموزش توج مهم به برآمدن گفتارهایی منتهی شد که در آن مردان به علت بی

ها،  ها با تکیه بر آیات قرانی و بازتفسیر آن آنان به باد انتقاد گرفته شوند. چنانکه اولین فمینیست

توجهی به تربیتِ زنان،  ی خود برگزیده و بر جهل آنان در بی«راهنما»و « قائد»مردان را به عنوان 

 خرده گرفتند. 

ی صورتبندی آنان از  از شرایط عهد قاجار برآمد و نحوه ی زنان در زمینی متفاوت ماهنامه

ی برابری میان دو جنس در مقاطعی واجد گسستی پروبلماتیک شد. )مثالً حاکم شدن  مسئله

خواهانه  های برابری قوای قضایی و گسترش بروکراتیزاسیون از عصر پهلوی، بخشی از دعوی

اجرائی آن برد، چیزی که در دورانِ  قاجار های حقوقدان را به سطح دولت و نهادهای  فمینیست

به علتِ نبودِ دولتی متمرکز مجال بروز نداشت. به عبارت دیگر، برآمدن گفتارهای فمینیستی 

گیری  ی زن با توجه به گفتمان حقوقی بدون شک وابسته به شکل گرا و صورتبندیِ مسئله حقوق

ایی که زنان در بازتفسیر آیاتِ قرانی دولتی متمرکز و گسترش نهادهای قضائی است(. اما تا ج

دانند، درون  می "خدمتگزارِ زن"و  "راهنما"، "قائد"برای دفاع از حقوق زن، مردان را همچون 

گیرند که از یکصد سال پیش تا کنون، زنان فمینیست برای دفاع از حقوق  همان منطقی قرار می

مرد شریک یا »ی  (، در مقاله1717یز )شدند. در نقل قول باال، شکری ولبر خود بدان متوسل می

ی نساء، در صدد هستند تا برای دفاع از حقوق زن در  سوره 71ی  ، با بازتفسیرآیه«رئیس

شود، زیر سؤال بَرند. چنانکه  خانواده، ریاست مرد را که عموماً با استناد به این آیه توجیه می
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)ماهنامه « .. خدمتگزار ایشان استرئیس به معنای آقا و افضل نیست.»خواندیم به زعم آنان 

گردند و  ، قانون مدنی بازمی1172ی  (. آنان با تکیه بر بازتفسیر آیه، به ماده21: 1717زنان، اسفند 

 کنند: آن را نقد می

توان گفت که این  قانون مدنی و شناسایی آثار و تبعات آن، می 1172ی  در مقام تعبیر ماده» 

تأمین مخارج خانواده محدود شود و از تعمیم و تسری آن به ماده باید در بُعد انفاق و 

ی قطعی زن، به عنوان شریک و همراه زندگی است، خودداری  هایی که مستلزم مداخله حوزه

 (. 71: 1717)شکری ولبریز، اسفند « شود

ی آن بر خدمتگزار بودن مرد و انفاق وی در  که تکیه چنین تفاسیر از آیات قرآنی تا جایی

کند، که در آن زن شریک مرد نیست )برخالف  اده است، درون همان گفتمانی عمل میخانو

ادعای مقاله و عنوان آن(. چنانکه در ادامه و در مقام تعبیر ماده قانونی شراکت زن در تأمین 

کند. در واقع در این مقاله استدالل شده است که شرایط امروز  مخارج خانواده را از زن ساقط می

تابد، اما عمالً استناد به آیات قران و  ضور آنان در جامعه ریاست مردان بر زن را برنمیزنان و ح

قانون مدنی، در میدانی از نیروها که در آن مرد هنوز ریاست را در حوزه امور  1172ماده قانون 

مادی برعهده دارد و در این زمینه خدمتگزار وی است )که در واقع رئیس بودن و یا خدمتگزار 

اند(، راه را برای شریک بودن زن و مرد در زندگی که عنوان این مقاله  ودن دو روی یک سکهب

بندد. در بازتفسیر آیه، خواه مردان قائد و راهنمای زنان در امور تربیت آنان باشند  است می

( خواه خدمتگذار آنان در امور مالی باشند )استدالل شکوفهطلب روزنامه  )استدالل زنان اصالح

بست  (، راه شراکت زنان و مردان در امور زندگی خانوادگی به بنزنانویسندگان ماهنامه ن

ی برابری و شراکت زن و مرد باید  نماید چراکه مسئله رسد. گرچه که این مقایسه موجه نمی می

درون پروبلماتیک هر عصر، واکاوی شود اما هدف ما بنا به مقاصد تحلیلی، وضوح بخشیدن به 

 روشن ساختن منطقِ بازتفسیر آیات به نفعِ حقوق برابر میان دو جنس است.  روش خود و

ی تمکین زن، در پرتو تعالیم اسالم،  سعی شده تا وظیفه« تمکین»ای دیگر با عنوان  در مقاله

 شود:  بازخوانی شود؛ و برای اثبات عدم نشوز زن چنین استدالل می

به تمکین ننماید، آیا زن به دلیل نشوز چنانچه مرد پس از ازدواج از همسر خود مطال»

استحقاق دریافت نفقه را نخواهد داشت؟ یا اینکه چنین زنی اصوالً ناشزه محسوب نشده و 



 

 

 

 

 

 1400، پاییز و زمستان 2، شماره 12ن، دوره بررسی مسائل اجتماعی ایرا  220 

  

 

باشد؟ برخی از فقها در پاسخ به این سؤال معتقدند، از آنجا که  همچنان مستحق دریافت نفقه می

ت نفقه نیست. این ظلم فاحشی است تمکینی از ناحیه زن صورت نگرفته، بنابراین مستحق دریاف

شود، در حالی که نظر  رود، چون نفقه به موجب تمکین زن برای مرد ثابت می که بر زن می

ای دیگر بر این است که نشوزی از ناحیه زن صورت نگرفته که به موجب آن زوجه مستحق  عده

 (. 97: 1717)شکری و لبریز، « دریافت نفقه نباشد

ی باز تفسیر آیات قرانی باشد و  م تکیه بر قواعد حقوقی چه به شیوهتر گفتی چنانکه پیش

ی آن بر اصالح قواعدی است که بنیانِ آن زن را  چه بازتفسیر قوانین مدنی، تازمانی که تکیه

موجودی وابسته به مرد، و یا مرد به عنوان کسی که ملزم به پرداخت نفقه به زن است )چه 

کند که چه بسا این  چه نباشد(، درون گفتمانی حرکت میی مرد در قران باشد و  وظیفه

اند تا  کند. نویسندگان این مقاله با تکیه بر این تفاسیر، در تالش ها را تحکیم می نابرابری

بنابراین الزم است در این »نهادهای حقوقی را برای احقاق حقوق زنان به واکنش وادارد. 

« ز اعمال زور از ناحیه مردان جلوگیری به عمل آورندها قویاً برخورد نموده و ا زمینه دادگاه

(. تکیه بر اصالح این قوانین برای واداشتن دادگاه برای احقاق 97: 1717)شکری ولبریز، 

بخش  تواند تاحدودی، به زنان در این زمینه یاری رساند اما نقدی رهایی حقوق زن گرچه می

کنند با بازخوانی متونی که به  ی تالش مینه برای زنان و نه مردان است. و متونی اینچنین

های نافی حقوق زنان را، ناشی از  شود، استدالل ها، نابرابری زنان و مردان توجیه می اتکای آن

عدم تفسیر درست متن مقدس بدانند. این جدال جدالی است عمیقاً کالمی و در سطحی 

 استداللی. 

گفته(، در  )با استفاده از دو استراتژی پیش ها بر تغییر قوانین به نفع زنان تأکید فمینیست

یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین »ی عملی خود، یعنی کمپین  گیرترین ثمره چشم

، در 1712خرداد  22، به بار نشست. این کمپین پس از برپایی تجمع زنان در «آمیز تبعیض

بیانیه اعالن عمومی  میدان هفت تیر، در پنجم شهریور همان سال اهداف خود را در قالب

کرد. کمپینی که از حمایت طیف وسیعی از فعاالن حوزه حقوق زنان همچون شیرین عبادی، 

زدند،  شهال شرکت، نوشین احمدی خراسانی و نویسندگانی که در ماهنامه زنان قلم می

 برخوردار بود.  
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 روایتِ کمپین یک میلیون امضا

دارد،  جنس دوم قلمداد کرده و بر آنان تبعیض روا می مجموعه قوانین موجود در ایران، زنان را»

دهند. در  ها را زنان تشکیل می شدگان دانشگاه درصد ازپذیرفته 97ای که بیش از  آن هم در جامعه

بسیاری از جوامع اعتقاد بر آن است که قانون باید یک پله از فرهنگ باالتر باشد تا بتواند 

« تر است انین در ایران از فرهنگ و موقعیت زنان عقبفرهنگ جامعه را تعالی بخشد اما قو

 (.1712آمیز،  )بیانیه کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض

ی  جمالت آغازین بیانیه کمپین، حکایت از تحوالتِ جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی طبقه

ی زنان در این  گستردهمتوسط ایران و حضور گسترده زنان در دانشگاه و بازار کار دارد. حضور 

شد، را به چالش کشیده و  ها، نظامی را که در آن وظایف زن تنها در خانه تعریف می محیط

گرا برای دفاع از آزادی و منافع زنان را مهیا کرد. گرچه  های حقوق ی برآمدن گفتمان زمینه

وکو در تاریخ جنون نماید اما چنانکه ف پذیر می گرا در چنین زمینی توجیه برآمدن گفتمان حقوق

توان نشان داد؛  توانند، تمام واقعیت را به چنگ آورند. لذا می نویسد، هرگز گفتارها نمی می

داند در درون خود واجد چه تناقضاتی است و  گفتاری که قانون را اعتالء دهنده فرهنگ می

از خراسانی )یکی   چگونه از به چنگ آوردن وجوه دیگر واقعیت ناتوان است. احمدی

های مرتبط با دفاع از  نویسندگان ماهنامه و از مدافعان کمپین(، طی چند دهه مشارکت در فعالیت

؛ ابعاد و جوانب آن را روشن «جنبش یک میلیون امضا: روایتی از درون»حقوق زنان؛ در کتاب 

وایتِ کند. ما با واکاوی ر های کمپین را خاطر نشان می ساخته و دالیلی چند برای توجیه خواسته

های وی را در  ماندگار، تناقضاتِ استدالل درونی وی از کمپین، در تالشیم تا با خوانش امر درون

 معرض دید قرار دهیم. 

 بخشی؛ بحران نمایندگی  آگاهی

گرای کمپین یک میلیون امضاء را تالشی  (، به کسانی که رویکرد حقوق1719احمدی خراسانی )

اعتناست چنین  بی« تغییر از پائین»ها و رویکردهای و لذا به رویه دانسته« تغییر از باال»در جهتِ 

 دهد:  پاسخ می

مانند چانه زنی و البی در « روش تغییر از باال»تواند با  ای از سوی زنان... می هر خواسته»

های مملکتی... به دست بیاید، و یا برای  اتاق های در بسته، و نیز تأثیرگذاری مستقیم بر سیاست
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تواند از روش تغییر از پایین )گسترش آگاهی در میان  به هدف و خواسته مورد نظر، می رسیدن

تواند  خواهم بگویم که خواست تغییر قوانین، هم می مردم از طرق گوناگون...( استفاده کند. می

دی )احم« با استفاده از روش تغییر از باال اتفاق بیافتد و هم با استفاده از روش تغییر از پایین..

 (.91:  1719خراسانی، 

ی  دادن آنان، رویه وی با تأکید بر رویکرد چهره به چهره کمپین و گفتگو با زنان برای آگاهی

به هر حال جنبش یک میلیون امضا هرچند »کند:  ارزیابی می« تغییر از پائین»این جنبش را 

تغییر از پائین )گفتگوی آمیز است، اما بر روش  هایش حقوقی، یعنی تغییر قوانین تبعیض خواسته

آوری امضاء( استوار است و این حکمت عملی؛ خواهی نخواهی  چهره به چهره با مردم و جمع

دو بازتاب مثبت دارد، یکی گسترش آگاهی و ایجاد خواست و حساسیت میان مردم و دوم 

 (.91:  1719)احمدی خراسانی، « تأثیرگذاری غیرمستقیم بر مراجع قانونگذاری

ی کمپین با مردم درصدد است تا  به چهره مدی خراسانی با تأکید بر گفتگوی چهره گویا اح

خواننده را مجاب کند که این کمپین مردم عادی را در نظر داشته است. ولی تا جایی که  از افق 

نخبگانی درصدد اعطا آگاهی به مردم باشد به نحوی حرف وی، نقض غرض است. اعطای 

خود را « پائین به باال»های  ها و سیاست ن )هر چند که درنقابِ رویهآگاهی به مردم و یا زنا

ی  گان و نمایندگانی هستند که به گنجینه گیرد که در آن نخبه عرضه کند( از افق دیدی نشأت می

توانند منجر به تحول اندیشه و  آگاهی دسترسی دارند و با اعطای آن به کسانی که فاقد آنند می

ی  در اولین شماره از ماهنامه زنان، در سرمقالهد. چنانکه شهال شرکت سطح زندگی آنان شون

 نویسد:  می« چشمه آگاهی اگر بجوشد»

تواند با آن، به  گویند آگاهی مشعلی است که زن امروز می های ما به تکرار می تجربه»

-وجود های مجهول سرنوشت خویش گام نهد... اما امکان دستیابی به این مشعل، بدون  راه کوره

آزادی ممکن نیست. اولین رکن آزادی، داشتن استقالل و حق انتخاب است و البته  -نه تفویض

(. این 2:  1717)شرکت، اسفندماه، « پنهان نیست که استقالل در گرو دارایی دانش و رشد است.

ای که آن را انتخاب کرده است، به تقویت  تواند در خواننده می»آگاهی بواسطه مطالب مجله 

تمرکز بر روی موارد و عناصر مطرح شده، جهد و کنکاش برای یافتن آنچه به آسانی در 

یابد، عمق دید و تفکر، گسترش اطالعات و مهمتر از همه، تالقی با پرسشهای تازه و تالش  نمی
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)شرکت، « کند و چرا و چه باید کرد؟ برای یافتن پاسخ منجر شود، تا بداند کجاست، چه می

 (. 7: 1717اسفندماه، 

دین، فرهنگ، قانون و »بیند  وی اساساً کلید حل مشکالت زنان را در چهار حوزه اصلی می

ی زن و مسائل زنان جوهر  این درحالیست که مقوله(. 2، ص 1)ماهنامه زنان، شماره « آموزش

شماری  ثابتی ندارد و تحول زندگی آنان و حل مسائل آنها بسته به همایندی شرایط و عوامل بی

گفتار زنان « نمایندگی»کنند موضع نوعی  رو، در بهترین حالت این گفتارها تقال می ست. از اینا

ساز در ساخت قدرت خانواده و پیامدهای آن را  آنکه هندسۀ قدرت فرودست را اتخاذ کنند بی

ای است که فمینیسم  آشکار نمایند. چنانکه در بخش نظری دیدیم، بحران نمایندگی مسئله

های فمینیستی بر  ی متوسط با آن مواجه بوده و نقد دیگر جریان ر/سفیدپوست/طبقهاروپامحو

حول همین محور سامان یافته است. سطح دیگر خود تمرکز بر مفهوم آگاهی است. آگاهی و 

ای. مسئله را صرفاً به آگاهی  بخشی بر فرد روان شناختی تمرکز دارد نه موجودی رابطه آگاهی

خدمت دگرگون کردن منطق کنش و روابط اجتماعی مبتنی بر جنسیت فروکاستن لزوماً در 

کند نوع رابطۀ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و در  نخواهد بود. آنچه تبعیض را ممکن می

تواند فرد روان شناختی باشد. در بسیاری  نهایت حقوقی است. سطح تحلیل این رابطه نمی

های تبعیض آگاه است، اصطالحاً خیلی  فرد به مکانیسم است.« میدانم ولی...»اوقات مسئله بر 

داند که بحران در کجا است اما منطق کنش این وضعیت را در سطحی عینی و کرداری  خوب می

ناآگاهی -کند ولو اینکه سوژه بدان آگاه باشد. پس مسئله را نباید در دوگانۀ آگاهی بازتولید می

ادی کنش در زیست جهان اجتماعی است که مولد و خالصه کرد. مسئله بر سر هندسۀ عینی و م

 های این زنجیره است.   بازتولید کنندۀ نابرابری و تبعیض است. فرد ناآگاه تنها یکی از حلقه

توان در سطح خود گفتارهای حقوقی نیز مطرح کرد. احمدی  بحران نمایندگی را می

ها و  ی متوسط و دیگر گروه ن طبقه( در پاسخ به این سؤال که میان مطالبات زنا1711خراسانی )

 کند: طبقات، چه ارتباطی وجود دارد؟ چنین استدالل می

هایشان را مطرح  تر جامعه زنان بتوانند خواسته های زیردست به نظرم، هر چقدر که گروه»

های طبقه متوسط هم از آن نصیب خواهند برد. ولی  کنند و آنها را تحقق بخشند، مسلماً گروه

ها بروم  توانم به نمایندگی از آن ست که آنها خودشان بتوانند این کار را بکنند، من نمیمهم این ا
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های خود را مطرح کنند، مسلماً  هایشان را طرح کنم. معتقدم که اگر زنان کارگر خواسته خواسته

های دیگر. اما من به عنوان یک زن  گیرد. همین طور گروه های مرا هم دربرمی خیلی از خواسته

های  توانم بکنم این است که، به تعمیق خواسته بقه متوسط، حداقل کاری که در این زمینه میط

گروهی که به آن تعلق دارم کمک کنم. اگر این دیدگاه را بپذیریم، بعد نوبت به انتخاب راه و 

 های دیگر زنان هم تا هایی را انتخاب کنیم که برای گروه رسد. باید شیوه ها می ابزار و شیوه

حدودی یاری دهنده باشد، مثال در تالشمان برای تغییر قوانین باید ببینیم که تغییر کدام یک از 

ها که در جامعه در برابرمان  کند، یا این که با کدام یک از روش قوانین کمک بیشتری به زنان می

انی، )احمدی خراس« توانیم به تقویت مستقل جامعه زنان کمک بیشتری بکنیم قرار گرفته، می

1711 :211.) 

کند که ادعای نمایندگی از جانب دیگر زنان جامعه را ندارد،  در اینجا گرچه وی استدالل می

ولی تأکید وی بر تغییرِ قوانین از پیش موجود برای بهبود زندگی دیگر طبقات زنان، نمایندگیِ 

توان پرسید آیا مفاد  دارد. یعنی می می قوانین حقوقی برای بهبود اوضاع زنان را در خود مفروض 

های جامعه را دارند و اگر  قانونی توانِ نمایندگی شرایط و اوضاع زنان در همه طبقات و گروه

کند؟ تا جایی  پذیر می ندارند اتکا بر تغییر این قوانین چگونه فرایندهای مولد نابرابری را رؤیت

پیش موجود )حداقل تا جایی که  که در این مقاله نشان دادیم، تالش در راستای تغییر قوانین از

کند که این  ای عمل می های ماهنامه زنان بر آن تأکید داشتند(، در همان منطق نابرابرانه فمینیست

را که ممکن « زن»ی  اند. در نهایت چنین رویکردی مقوله گفتارها در جهت نقد آن سامان یافته

فراروی از وضع موجود، متفاوت رویش برای  های پیش ای امکانات و فرصت است در هر طبقه

تر آن را  گیرد و نگاهی جوهری به آن دارد. این نقدی است که جودیت باتلر پیش باشد، ثابت می

 مطرح کرده است.

 گیری نتیجه

ای انتقادی با گفتمانِ فمینیسم حقوقی  بود. به همین منظور یکی  هدف از پژوهش حاضر مواجهه

یعنی ماهنامه زنان را در نظر گرفتیم و با تمرکز بر برخی از  های سرنمونِ این جریان از تریبون

-پذیری ی رؤیت های این گفتمان و مسئله مقاالت این مجموعه تالش کردیم تا بحران
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گرا، با دو استراتژی های حقوقناپذیری را در این مجله مورد بررسی قرار دهیم. فمینیست رؤیت

های حقوقی میان و بازتفسیر آیات قرانی، نابرابریمشخص نقد قوانین حقوقی در قانون اساسی 

های اجتماعی را به ی قوانین خانواده و نابرابری دسترسی زنان به موقعیتدوجنس در حوزه

ی جنبشی فراگیر به وجهه کمپین یک میلیون امضاها در نهایت در کشیدند، این تالشچالش می

پذیرکردنِ فرایندهای مولد نابرابری  در رؤیتخود گرفت. چنانکه استدالل کردیم، این گفتمان 

اندازی نخبهخورد و دلیل آن هم پروبلماتیک حاکم بر این رویکرد است؛ که از چشم شکست می

دهد و با تمرکز بر تغییر قوانین از پیشبخشی را در دستورکار قرار میگرایانه استراتژی آگاهی

کند. نقد ما بر این که تبعیض را ممکن می زندموجود، درون همان گفتمانی دست به عمل می

ی زن به این معنا نیست که تالش برای اصالح و یا نقد قانون را به کنار ی مواجه با مسئلهشیوه

تر کردن نقد  ی ما رادیکال بگذاریم. مسئله بر سر تمرکز و نقطۀ بنیادین فرایند نقد است، مسئله

ان ماهنامه و فعاالن کمپین بر تغییر قوانین از پیشاست نه بالموضوع کردن آن. تمرکز نویسندگ

کند بلکه در ناپذیر میتنها فرایندهای ایجادکننده نابرابری را رؤیتموجود در حوزه خانواده نه 

ی کار و بهبود بخشد. شاید تمرکز بر تغییر قوانین حوزهها را قوام میمواردی این نابرابری

کردن روابط میان دو جنس دارد، تری با فرایندهای دموکراتیکواسطهدستمزد زنان که ارتباط بی

بهتر بتواند به کاهش تبعیض منجر شود. چرا که مسئله بر سر شرایط امکان پدیدآیی تبعیض و 

فرایندهای بازتولید آن است و نه واردشدن در جدالی مَدرسی و استداللی برای بازتفسیر. این 

معنای عام نیز درگیر در آن است چراکه منازعات عینی، بحرانی است که روشنفکری دینی به 

هایی مدرسی و در سطوحی نخبگانی و استداللی  زمان را به نزاع-مادی و متعین در فضا

ها  ها و ذهنیت ها آن را به ایده کاهد و به جای دیدنِ مسئله در سطح کردارها و کنش فرومی

 کاهد. فرومی

شود که  کم بر این مجله در مورد مقولۀ زنان موجب میگرایانۀ حااز طرف دیگر، منطقِ ذات

گیرد  در نظر می« های کلی زنان جامعه ویژگی»تدوین قانون را احتماالً مبتنی بر مفهومی منتزع از 

تواند طبقه، قومیت، زبان، مذهب و دیگر  زداید لذا دیگر نمی و تمایزات درونیِ میان زنان را می

ی بازنماییِ زنان در مفهوم  ی تأکید خود را بر نحوه نقطه  دی رادیکالموارد را وارد تحلیل کند. نق

دهد. زنِ غیر فارسِ طبقۀ پایینی چگونه در نظم قانونی وارد  کلی حقوق زنان در قانون قرار می
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شده و دیده شده است؟ مسئله دقیقاً همین جا است که چنین زنی نادیدنی است. با استفاده از 

هایی که  ی مشکالتِ حقوقی میانِ ازدواج گرایی، شاید بتوان گفت که ریشهتنظر باتلر در نقد ذا

« زن»اند همین باشد. اینکه ما تاچه حد  های گوناگون اقتصادی و اجتماعی زن و مرد از قشربندی

ی اجتماعی، ایفاگری جنسی به نحوی متفاوت  در هر بخش و طبقه« مرد»هستیم و تاچه حد 

 مد نظر داشت.« زنان»ا را به هنگام دفاع از حقوق ه است و باید این تفاوت

، به مسئله «زنان»ی کلی  ممکن است این نقد مطرح شود که چگونه بدون استفاده از مقوله

حقوق زن باید پرداخت؟ یعنی تا چه میزان جمعیتی از زنان باید باهم درنظرگرفته شوند که یک 

ی کلی جای گیرند. و در  هند تا ذیل یک مقولهگروه مجزا با عالئق و منافع متفاوت را تشکیل د

محور متعهد ماند؟ در اینجا -های زن توان به استراتژی گرایانه، چگونه می ذات های ضد مقابل نقد

ی زن با گرائی راهبردی یعنی اتکا به مقولهتر اسپیواک پاسخ را مطرح کرده است. ذاتنیز پیش

نی به هنگام تالش برای رفع تبعیض با تکیه بر تغییر توجه به تبعات استفاده از این مقوله. یع

شود را در نظر بگیریم. ها منتهی میی قدرتی که در آن به طرد زنان دیگر گروهقانون، هندسه

 شوند.های جامعه چگونه با مسائل مربوط به زنان مواجه میاینکه زنان دیگر گروه

ی زنان قابل  نی صرفاً در مسئلهقانو-در نهایت باید افزود که منطق فروکاست حقوقی

به یک دال کلیدی در گفتار مصلحان اجتماعی تبدیل « قانون»ردگیری نیست. از زمانی که مفهوم 

شد تا امروز با نوعی تورم گفتار دربارۀ قانون و تورم قانون مواجهیم و در عین حال با 

شان از فشل بودنِ گفتارهایی گریزی نیز مواجهیم. خودِ این پارادوکس ن ترین اشکال قانون عمیق

توانند به  است که تحلیل و فهم منطقِ روابط مادی و عینی جا افتاده در حیات اجتماعی )که می

بدترین اشکال تبعیض و خشونت منجر شوند( را در پرانتز نهاده و تالش دارند با فعل و انفعال 

ز پیش روشن است: بازتولید قانونی به مبارزه با این اشکال طرد و تبعیض بروند و نتیجه ا

شوندۀ تاریخی  های عینی و مداوم و تکرار خشونت و طرد و تکرارِ چرخۀ شکست، چراکه بحران

 ایم.  و آن هم قانون فروکاسته« یک کلمه»را تنها به 
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