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 ترجمه از تارا نیازی، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان 

 : اصالحات قانىنی فمینیستی اسالمی در جهان اسالم
طبل گذػتَ  ۰۲اس  اؿالحبت لبًًْی فویٌیظتی اطالهی در خِبى اطالم ثطْر لبثل هالحظَ ای

هظبئل سًبى هظلوبى در  لجل اس ظِْر اؿالحبت فویٌیظن، ثحثِبی پیزاهْى. تْطؼَ یبفتَ اطت

پژُّؼگزاًی هبًٌذ  .لزى ثیظت ّ یکن، چبرچْثی غیز لبثل دفبع ّ اغلت اػتذاری داػت

 Jamal ) ، خوبل ثذاّی (1989)(Abdur Rahman Doi ) ػجذالزحوبى دّیی

Badawi)(1999)  لـذ داػتٌذ هْاضغ هتزلی اطالم در ( ۱۸۹۱)ّ هزتضی هطِزی

کیت ّ حمْق لزاردادی آًبى را در همبثل هظیحیت ّ هؼٌْی سًبى، حك هبل خـْؽ ّضؼیت

آًِب طؼی در ًؼبى دادى ایي هظئلَ داػتٌذ کَ در حبلیکَ هظیحیت هظئْلیت . دٌُذ لْاًیي آى لزار

ُجْط اًظبى را ثَ گزدى سى هی گذارد، اهب در تفکزات اطالهی، توزد اس دطتْرات  ّ  طمْط

 در حبلی کَ اسدّاج در هظیحیت ثَ. د هی ثبػذهظئْلیتی ثز ػِذٍ ُز دّ خٌض سى ّ هز خذاًّذ

 هؼٌبی اس دطت دادى حمْق لبًًْی سى ثزای ًگِذاری اس اهْال خْد اطت، اهب سًبى هظلوبى

آًبى  درطت در سهبًیکَ. ثطْر کبهال هظتمل هظئْل ًگِذاری اهْال خْد پض اس اسدّاج ُظتٌذ

دیذگبُی اس  ؿبدرٍ اس خبًت آًبى،طجیؼت هتزلی لْاًیي اطالهی را تدلیل هی کزدًذ، ًظزیبت 

 <ًمغ هکول> رّاثظ خٌظیتی را ًوبیٌذگی هی کزد کَ در آى سى ّ هزد در حْسٍ ُبی اختوبػی
خٌظیتی ایذٍ آل در اطالم را ثَ  آًِب طبختبر. یکذیگز را داػتٌذ ّ ًَ ًمؼی تبم ّ توبم ّ هظتمل

یبى هی کزدًذ کَ ًمؼِبی ایي هحممبى ث .تؼزیف هی کزدًذ <هکول خٌظی> ػٌْاى یک طیظتن

همذر کَ اس خبًت خذاًّذ ًبسل ػذٍ اطت ّ  خٌظیتی ّ اختوبػی سًبى ّ هزداى، ًمؼِبیی اطت

. خِت ثِجْد سًذگی آرهبًی هظلوبًبى اطت هٌطجك ثز ایذٍ آلِبی ّخْدی ُز دّ خٌض ّ در

ممبى اطالهی، طکْت هتحذاًَ توبهی ایي هح ّیژگی هؼخؾ ایي ًظزیَ در هْرد سًبى ّ حمْق

حْل هحْر آى هی گؼت ثْد ثز طبختبر هزدطبالراًَ لذرت کَ لبًْى، . 
کظبًی چْى ػشیشٍ الحیجزی ًوبیٌذگبى فکزی گزایغ ُبی اخیز در اؿالحبت لبًًْی فویٌیظن  

(Azizah Al-Hibri) (2001)  کؼیب ( ۰۲۲۲)تْحیذی  ، ًیزٍ(۰۲۲۲)سیجب هیز حظیٌی ّ

ثتذریح خبیگشیي راٍ حل ُبی  ت ّ ًظزیَ ُبی آًِبتحمیمب. ُظتٌذ (2006) (Kecia Ali) ػلی

ایي ًظزیَ ُب . سًبى هظلوبى هی ػْد لجلی ارائَ ػذٍ تْطظ تئْریظیي ُبی پیؼیي هظبئل ّ حمْق

ًظزیبت فویٌیظتی > آًِب را ثَ ػٌْاى ثَ ػکل گظتزدٍ ای خشئی ّ پیچیذٍ اطت ّ هی ػْد

یبًِبی فکزی در اؿالحبت لبًًْی توبیش اس خز دطتَ لبثل ۲حذالل . تْؿیف کزد <اطالهی

 :فویٌیظتی اطالهی ّخْد دارد

 .ثز تفظیز هدذد لْاًیي اطتْار اطت   Azizah Al- Hibriچبرچْة ًظزیَ    ۱٫

۰٫     “ هظلوب . ًوبیٌذٍ تفکزی اطت کَ هؼتمذ ثَ اؿالحبت طبختبری هی ثبػذ” تْحیذی ًیزٍ

“ رّیکزد خبهغ تز اطت” تْحیذی . 

یگز اس خولَکبرػٌبطبى د     ۲٫  Kecia Ali  ّ“چبرچْة کبری اػبى را ” حظیٌی سیجب هیز

هی کٌذ کَ ثزای رػذ ّ گظتزع  اطتذالل Kecia Ali.ثز اؿالحبت هفِْهی اطتْار کزدٍ اًذ

فلظفی ّ اخاللی هجبرسٍ اطتْار گزدد  پبرادایوِبی هفِْهی هی ثبیظت ُذف ثز اػبدٍ پیچیذگیِبی
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سیجب هیز حظیٌی (. ۱۵۱، ۰۲۲۲)رّثزّ ُظتٌذ  کَ سًبى در لْاًیي اطالهی ثب ایي پیچیذگیِب

کَ تؼییي کٌٌذٍ لْاًیي اطالهی   ًظزی ّ هفِْهی کبری ثی ّلفَ ّ ارسیبثی هدذد ثز دطتگبُِبی

آرهبى > لزاری پلی اطت هیبىُذف ایي پژُّؼگزاى ثز در هدوْع،. ُظتٌذ را پیؼٌِبد هی دُذ

 .<ّالؼیت ُبی ّخْدی ّ لبًًْی سًبى> سًبى ّ در خـْؽ <ُبی لبًًْی اطالم
فویٌیظتی ثز سًذگی ّ تدبرة سًبى، ایي پژُّؼِب ًَ تٌِب ثبیذ  ثَ هٌظْر تأثیزگذاری پژُّؼِبی

 پزطغ لزار دُذ، ثلکَ هی ثبیظت هفبُین ّ رّع ُبی اطتفبدٍ اس ًتیدَ لْاًیي را هْرد

ػالٍّ ثز توبم راُِبی هختلف اؿالحبت کَ . هْرد پزص ّ خْ لزار دُذ اثشارُبی لبًًْی را ُن

ارائَ هی ػْد، آًِب ُوچٌیي ثَ چبلغ کؼیذى هٌبثغ طٌتی لذرت در لْاًیي  تْطظ ایي هحممبى

ثب ثَ چبلغ کؼیذى لذرِت کظبًی کَ ادػبی تؼییي حمْق لبًًْی . پیؼٌِبد هی دٌُذ اطالهی را ُن

. اًذ دارًذ، هحممبى فویٌیظت هظلوبى ًیش هبُیت ثحث درثبرٍ اؿالحبت را دچبر تغییز کزدٍ را

هؼکالتی  پزطؼِبی پیچیذٍ تز اس هظبئل ّ  ثذیي هفِْم کَ هبُیت کبر آًِب اخبسٍ هطزذ کزدى

ُبی هوکي در  کَ سًبى ثب آًِب رّثزّ ُظتٌذ را هی دُذ، ُوبًگًَْ کَ اخبسٍ ثزرطی راٍ حل

س لْاًیي اطالهی را ثَ آًِب هی دُذاطتفبدٍ ا . 
ایي اطتذالل ُب . خذیذ اطتذالل ثزای رطیذى ثَ ثزاثزی خٌظیتی اطت هؼخـَ ایي پژُّؼِبی

فویٌیظتِی هْرخبًی چْى فبطوَ هزًیظی ثوزٍ تحمیمبت  (Fatima Mernissi) لیال احوذ ّ 

(Leila Ahmed) اس هبُیت  ُز دّی ایي پژُّؼگزاى ًمذُبی لبطغ ّ ثّزًذٍ ای. اطت

تحمیمبت آًِب ثب ًْػتَ ُبیی اس خبًت پژُّؼگزاى . کالطیک ًْػتَ اًذ هزدطبالر خْاهغ هظلوبى

رأفت لزآًی ًظیز حظي  Hassan Riffat (1994)آهٌَ ّدّد ، Amina Wadud 

آًِب ثب ًشدیک ػذى ثَ لزآى ثَ . تکویل ػذ Asma Barlas(2004) ّ اطوبء ثزلض (1999)

ثزاثزی خٌظیتی اطت، تْاًظتٌذ لزائتی ًْ، ثیٌغ آفزیي ّ رّػٌگزاًَ  پیبمػٌْاى هتًْی کَ حبّی 

در هدوْع، ایي داًؼوٌذاى ثذًَ . خٌظیتی اس هتْى لزآًی تفظیز ّ اطتخزاج کٌٌذ تْأم ثب آگبُظبسی

کبر ثز هجٌبُب ثَ هٌظْر حظبص طبسی ثیؼتز ًظجت ثَ اؿالحبت خٌظیتی لبًًْی را  ی اطبطی

دادٍ اًذ تْطؼَ . 

زد اؿالحبت لبًًْی کَرّیک  Kecia Ali هی کٌٌذ،  ّ سیجب هیز حظیٌی آى را ًوبیٌذگی

خـْؽ هفِْهی  طْال ُب ّ ًمذُبی آًِب در. دّرتزیي حّذ پبراداین اؿالحبت ثَ ًظز هی رطذ

در لْاًیي خبًْادٍ در اطالم اطت” اسدّاج“هؼخؾ اس  . Kecia Ali  هی کٌذ کَ  اطتذالل

ػذالت خٌظیتی  بی هزدطبالراًَ در لبًْى، ثزای دطتیبثی ثَچبرچْة تحلیلی اس اًذیؼَ ُ

پبیذار در لْاًیي  ثَ ػٌْاى هثبل، اّ ًؼبى هی دُذ کَ اؿالحبت ثلٌذ هذت اهب. ًبهٌبطت اطت

اسدّاج در اطالم اطت  هزثْط ثَ طالق اطبطب ًیبسهٌذ اؿالحبت طبختبری ّ اطبطی در لْاًیي

(۲۲۰۰۲۲۲ ) 

> Kecia Ali اؿالحبت پیؼٌِبدی ثٌیبدی فزضیبت را ُذف لزار هی دُذ کَ ثٌیبى طبختبر  <

کَ ثَ لْاًیي اطالهی هزثْط ُظتٌذ یب ثَ آًِب اػبرٍ  خبًْادٍ را ػکل هی دٌُذ، طبختبرُبیی

لبثل تغییز ّ ّاخذ پتبًظیل ُبی السم خِت دطتیبثی ثَ اُذاف ثلٌذ  ًظزیبت ّ پیؼٌِبدات اّ. دارًذ

ایي ًظزیبت چبرچْثی ثبلمٍْ هفیذ را ثزای اداهَ گفتگْ   .طتپبرادایوی ا هذت اؿالحبت گظتزدٍ

حمْق ثؼز ّ حمْق اطالهی ارائَ هی کٌذ هیبى لْاًیي . 

 …اداهَ دارد

در ۰۲۲۸اس تحمیمی کَ در طبل  ایي ًْػتبر تزخوَ ای اطت  International Centre 

for Human Rights Education  ْر تْطظ فؼبالى ّ کبرػٌبطبى حمْق ثؼز در کؼ
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