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پیش گفتار

از او آفرید و ] نیز [روردگارتان كھ شما را از نفس واحدى آفرید و جفتش را اى مردم از پ"
او از ] نام[از آن دو مردان و زنان بسیارى پراكنده كرد پروا دارید و از خدایى كھ بھ 

كنید پروا نمایید و زنھار از خویشاوندان مبرید كھ خدا ھمواره بر ھمدیگر درخواست مى
)١ره النساء قرآن سو("شما نگھبان است

اند سھمى است و بر جاى گذاشتھ] آنان[براى مردان از آنچھ پدر و مادر و خویشاوندان "
خواھد [اند سھمى بر جاى گذاشتھ] آنان[از آنچھ پدر و مادر و خویشاوندان ] نیز[براى زنان 

)٧سوره النساء ("كم باشد یا زیاد نصیب ھر كس مفروض شده است] مال[خواه آن ] بود

ارثیھ زنانتان را بھ زور تصاحب اید براى شما حالل نیست كھ اى كسانى كھ ایمان آورده"
] از چنگشان بھ در[اید و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخشى از آنچھ را بھ آنان دادهکنید

برید مگر آنكھ مرتكب زشتكارى آشكارى شوند و با آنھا بشایستگى رفتار كنید و اگر از آنان 
دارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار ن نیامد پس چھ بسا چیزى را خوش نمىخوشتا

)١٩سوره النساء (دھدمى

ستانید و بھ یكى از آنان مال ] پیشین خود[بھ جاى ھمسر ] دیگر[و اگر خواستید ھمسرى "
آشكار را بھ بھتان و گناه [مال[خواھید آن فراوانى داده باشید چیزى از او پس مگیرید آیا مى

)٢٠النساء " (بگیرید

داده آرزو مكنید ]  دیگر[آن بعضى از شما را بر بعضى ] سبب[و زنھار آنچھ را خداوند بھ "
بھ [از آنچھ ] نیز[اى است و براى زنان اند بھرهكسب كرده] بھ اختیار[براى مردان از آنچھ 

خدا بھ ھر چیزى اى است و از فضل خدا درخواست كنید كھاند بھرهكسب كرده] اختیار
). ٣٢النساء " (داناست

کتابی کھ در پیش رو دارید مجموعھ نوشتھ ھای این نویسنده است کھ در طول چھار سال گذشتھ یعنی 
زنان و قرآن در این در باب مسئلھ٢٠١٠از زمان تاسیس وبالگ الھیات رھایی بخش در اوریل 

وبالگ الھیات رھایی بخش منعکس کننده تالش ھای بنده است کھ طی آنھا . وبالگ منتشر شده اند
قصد داشتھ ام تا از طریق تامل و تحقیق در اولیھ ترین منابع فرھنگ اسالمی یعنی قرآن و سنت 

می و معرفی آنھا بھ بھ کشف ظرفیت ھای رھایی بخش الھیات اسال) مشروط بھ ھمخوانی با قرآن(
برخی از این نوشتارھا در وبسایت ھای مختلف . مزبان ساده و قابل فھم برای عموم مردم بپرداز

ھرچند نوشتھ ھا و مقاالت جمع آوری و بازنویسی شده در این کتاب در . دیگری نیز منتشر شده  اند
استداللی و مبتنی بر سند و اما نھایت تالش شده است کھ در حد امکان ....سطح اکادمیک نیستند 

از این رو مباحث مطرح در این نوشتھ ھا ھمگی نھ پایان بلکھ تازه سر آغاز ھایی برای . گواه باشند
.تحقیق و بحث بیشتر و مستند تر و مستدل تر خواھند بود
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لد بخش عمده ای از مطالب وبالگ الھیات رھایی بخش بھ مسئلھ زنان تعلق گرفتھ است کھ در این مج
حد اقل بھ سھ . چرایی اش شاید واضح است. جمع آوری شده و در قالب یک کتاب منتشر می شوند

:دلیل

خصوصا پیامبر و قرآن بھ مثابھ (بسیاری از حمالت اسالم ھراسانھ و اسالم ستیزانھ بھ اسالم ) ١(
ید مھمترین ظرفیت از این رو شا. مسئلھ زنان را بھ شدت برجستھ کرده اند) معتبر ترین منبع اسالمی

.رھایی بخش الھیات اسالم  در بررسی برخورد قرآن با زنان روشن می شود

اثبات بی اساسی حمالت اسالم ھراسانھ و ستیزانھ ھرگز بھ معنی عدم وجود روش ھا و بینش ) ٢(
در واقع بسیاری از این اسالم . ھای مردساالر و پدرساالر در جوامع و فرھنگھای اسالمی نیست

اسان و ستیزان ھمان منابعی را مورد استناد قرار می دھند کھ سنت گرایان مردساالر، اما در ھر
جھت مخالف یعنی اثبات ذاتی بودن تبعیض جنسی در اسالم بھ مثابھ امری غیری انسانی و غیر 

اسالم ھراسی بھ مثابھ یک پدیده سیاسی امری بھ نسبت جدید است اما بھ لحاظ فرھنگی و . اخالقی
شرق شناسی غربی شرق را بھ . کری ریشھ در خوانش ھای شرق شناسانھ غربیان از شرق داردف

مثابھ یک دنیای پر از عجایب و شگفت انگیزی می دید کھ نیاز بھ آزاد شدن از اسطوره ھایش و ذات 
. رمانتیکی آن از طریق استعمار گری غربی و مدرنیزه و صنعتی شدن بھ شیوه امریکایی داشت

! زن شرقی در گرو رھایی اش از شرقی بودنش ممکن استرھایی 

البتھ در بین این دو جبھھ بھ ظاھر متضاد کھ مانند دو لبھ قیچی بھ بریدن و تخریب ھرگونھ ) ٣(
. امکان فھم مستقل و منصفانھ از الھیات اصیل اسالمی مشغول ھستند اخیرا جبھھ سومی باز شده است

می چون مرحوم محمد ارکون و عبدالکریم سروش و مرحوم حامد با افراد صاحب نا(این جبھھ سوم 
ابوزید از میان دانشگاھیان و امثال مجتھد شبستری از حوزه ھای اسالمی و ژورنالیست ھایی چون 

کوشیده است تا ضمن رد ھردوی اسالم گرایی و اسالم ھراسی راه سومی را باز کند بھ ) اکبر گنجی
ش عظیم تری بھ عامل انسانی  در برابر عاملی الھی نھ  تنھا سوی خصوصی سازی دین و دادن نق

در تفسیر و فھم متون مقدس بلکھ حتی در شکل گیری اصل آنھا تا زمینھ برای تقدس زدایی و 
.لیبرالیزه و مدرنیزه و سیاست زدایی کردن فرھنگ اسالمی فراھم آید

گیری افراطی و تفریطی دانستھ اصحاب  رویکرد فوق ھمواره بھ نوعی خود را مبری از دو جھت
متاسفانھ . می دانند) بھ سبب اعتدال اش(و تفسیر خود از اسالم را در نتیجھ مشروع تر و موجھ تر 

این راه سوم نیز وجھ مھم مشترکی با دو راه افراطی قبلی دارد و آن باز ھمان خلع ید محقق در مسیر 
م خصوصا برای رھایی زنان در عصر بررسی ظرفیت ھای رھایی بخش اجتماعی و سیاسی اسال

حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و حقوق شھروندی از محصوالت . سکوالریتھ و مدرنیتھ است
بوده و در نتیجھ جبھھ جدید !) دورانی تک خطی و بی بدیل و اجتناب ناپذیر(دوران مدرن بشری 

حتی منبع قضاوت در مورد افکار لیبرالیزه کردن اسالم آنھا را اموری با حجیتی بسا برتر از قرآن و 
اما خصوصی سازی یا فردی سازی ارزش ھای اخالقی اسالم درست در . قرانی می دانند نھ برعکس

اگر امر خصوصی امر سیاسی . قرار میگرد" خصوصی سیاسی است"نقطھ مقابل شعار فمنیستی 
. است پس امر ارزشی و اخالقی اسالمی نمی تواند بریده از امر سیاسی باشد

الھیات رھایی بخش اسالمی آنگونھ کھ توسط بنده فھم می شود و در راستای افکار دکتر اندیشھ ھای 
راه چھارمی را پیش ه اند، اما، و بعضا در وبالگ مذکور معرفی شدندعلی شریعتی شکل گرفتھ ا
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در مورد این راه چھارم، ھم بھ نقد تفکرات سنتی و بنیادگرایانھ اسالمی خصوصا. پای می گذارند
زنان می پردازد و ھم با شرق شناسی مستتر در برداشت ھای ذات انگارانھ  اسالم ھراسان مقابلھ می 

متفکران مسلمان لیبرال . با این حال شاید مھمترین چالش از جانب سیاست زدایان از اسالم است. کند
ی بھ مخالفت ھرچند در تحلیل با تصورات شرق شناسانھ موجود در مورد فرھنگ ھای اسالم

) عده ای مانند ارکون حتی قبل از این کھ ادوارد سعید شرق شناسی اش را منتشرکند(برخواستھ اند 
یعنی (اما در نھایت چیزی جز آنچھ کھ یک شرق شناس غربی میتواند بھ عنوان راه حل معرفی کند 

. را تجویز نمی نمایند) تقلیل نھاد عظیم اجتماعی دین بھ امر خصوصی

ی بھ مثابھ یک گفتمان شبھ ایدئولوژیک برای دیگری کردن شرق و توجیھ استعمار شرق شناسھرچند
اما،شده استیفبھ شدت تضعکردنش آنگونھ کھ ادوارد سعید نقد می کرد در محافل دانشگاھی

در شکل دھی بھ افکار عمومی سپتامبر یازدهخصوصا بعد از یراخیگفتمان شرق شناسانھ در سالھا
یتریدبھ شکل جددر حوزه اسالم شناسی دچار تطورگشتھ و یشده است و ھم تا حدودیتتقو

میناسالم ھینھتفکر شرق شناسانھ خصوصا در زمیداز اشکال جدیکیاز اتفاق . بازگشت کرده است
. داردیبحث مفصلیو ارکون بوده است کھ جایدو ابو زیرشد تفکرات امثال سروش و شبستر

کھ یدارند اما در عمل ھنگامیھزاوکالسیکاز افکار شرق شناسانھیاریحضرات با بسیند اھرچن
از تفکرات شرق شناسانھ را در یدرنحوه برخورشان با اسالم برخیرسند و حتیمیزبھ مسئلھ تجو

.کرده اندجذبخود 

یمتاثر از تصورات غربییبھ درجات اعالیشاندر ایویامبراسالم و قرآن و پینبرخورد با د
خانھ یکردن و بھ پستویرا شخصینکالم محمد دانستن قرآن، د. استیحمسیناز د) مدرن(

شرق شناسانھ است یدتصور جدیکیشرویداشکال جدیھمگآخرتی دانستن کاربرد آنفرستادن و 
ان سومی علیھ شکست تجربھ بسیاری از انقالب ھای جھ) ١: (کھ ریشھ در دو واقعھ تاریخی دارد

نفوذ غرب و باز تولید دیکتاتوری توسط نیروی انقالبی و خودی مانند تجربھ ایران بعد از انقالب 
تحت عنوان اسالم یا ظھور بنیادگرایی اسالمی در کشورھای عربی عده ای از متفکرین متاخر را بر 

اسالمی باشد و در لیبرالیزه یا این باور رساند کھ راه حل باید در کاھش اعتبار الھیاتی قرآن و منابع 
دین آنگونھ کھ غرب ظاھرا تر کردن منابع اصلی یا تجربی انسانی اصطالحیا بھ خصوصی کردن 

ارائھ تصویری عرفانی و در عین حال خصوصی و شخصی ) ٢. (در دوران روشنگری تجربھ کرد
ده ھای سوم تا دھم بیابد وقتی از دین اسالم نیز خود براحتی منابع اش را می تواند در آثار قدیمی س

قدیمی تر نیز خود از منابع شرق شناسانھ البتھکھ عرفان گرایی و زھد بھ شدت رونق یافتھ و
.بسیاری از منابع اسالمی این دوره بھره برده اند

یاز مسلمانان را بھ شدت میاریکھ بسیامر. یدندنامیم" یمحمد"ینمثال شرق شناسان اسالم را د
ما با تولدش یخرو نھ تاریناز ا. رسان استیامپیکمحمد فقط یحیتدر اسالم بر خالف مس. ندرنجا

توسط شرق کردن اسالمیتصور محمدینا. استیاساس نام ورما بینشود و نھ نام دیشروع م
در اندیشھ امثال کردن کالم قران یاکنون خود را قالب محمد)دوران قرون وسطی(شناسان قدیمی 

متفکرینیناز ھمیاریکھ بسیستنیبرو عجیناز ا. دھدینشان مبوزید و سروش و شبستری ا
در یشھریبیزبھ شدت محتاج منابع شرق شناسانھ ھستند کھ البتھ خود آنھا نیخصوصا امثال گنج

. یستندنیعباسسلسلھیخانھ ھایاشعدربارھا و شده توسط یدتولین سوم و چھارم ھجرومنابع قر
مان نشان مسلمانیدشبھ شرق شناسان جدروشنفکران دینی و توانند بھ یخوب میلیکھ خینابعم
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محمد با یسکسیھایبازاز این منظر ! و زنانھ بوده استیکاسالم چقدر رمانتیادھند کھ شرق 
یمبوده نشانینکارهمحمد اینکھا. خواندیگردیوهتوان بھ شیمیشانرا از نظر ایشزنان حرمسرا

و البتھ از این طریق است کھ فرضا از ! زنان بوده استوتوجھو مورد خواستیکدھد چقدر رمانت
و لیبرالینظر این روشنفکران دینی می توان نشان داد چھ قدر اسالم ظرفیت انطباق با دنیای مدرن

. دچار وسواس استآزادی سکسی این چنینرا دارد کھ نسبت بھ 

ھ شاید بتوان آن را در جھان اسالم از سید جمال الدین حسینی تا اقبال الھوری ک(الھیات رھایی بخش 
رھایی بخشی اسالم را نھ در تقلیل آن بھ تنظیم روابط و ) و طالقانی و علی شریعتی دنبال کرد

اخالقیات فردی و حوالھ کردن کار بھ آخرت بلکھ در حضور در جامعھ مدنی و جنبش ھای ضد 
الھیات اسالمی اگر چارچوبی برای اخالق فردی فراھم می کند آن چارچوب پس . قدرت می داند

رھایی انسان مسلمان و خصوصا زن مسلمان . چیزی جز عرفان انقالبی و جھان بینی توحیدی نیست
یا از طریق (در گرو رھایی از برداشت ھایی از اسالم و قرآن است کھ نقشی غیر فعال و وابستھ 

. برای عامل انسانی قائل ھستند) خصوصی کردنمرید کردن یا از طریق 

بحث حول ظرفیت ھای رھایی بخشی قرآن بھ مثابھ معتبر ترین منبع اسالمی باید از حوزه گفتگو 
تالش من در این کتاب رفتن بھ . ھای کلی بھ بحث ھا و بررسی ھای مصداق بھ مصداق متحول شود

ھ مھم تر آیاتی از سوره نساء کھ بنا بر تفسیر و سراغ برخی از مھم ترین مصادیق است و شاید از ھم
آیا در حالی کھ . ترجمھ ھای غالب اجازه تسلط مرد بھ زن و حتی تنبیھ فیزیکی وی را بدو می دھند

امروز طبق فرھنگ مدرن و متجدد خشونت خانوادگی علیھ زنان و کودکان بھ شدت نکوھیده  و 
متنی نوشتھ شده در چھارده قرن پیش برای کسب تکلیف ممنوع است آیا باز ھم نیازی بھ بازگشت بھ 

وجود دارد؟ اگر میلیون ھا مسلمان بھ قرآن بھ ) آنھم در صورت امکان وجود اصالح برداشتھایمان(
مھم تر از این مثابھ محق ترین منبع الھام برای رفتار ھای روزمره خود نگاه می کنند چرا کھ نھ؟ و

ھ عدالت جنسیتی و حقوق زنان ریشھ در عمیق ترین و کھن ترین اگر بتوان نشان داد کواقعیت،
دارد نھ صرفا در قراردادھای اجتماعی کھ یک روز می )ماورای انسانی(جھان بینی ھای الھی

توانند امضا شوند و روز دیگر زیر پانھاده شوند، چرا کھ نھ؟ اگر نشان دھیم کھ حتی بسیاری از 
یا تقویت شده در عصر مدرن ھنوز قابل بررسی و حل شدن در اساسی ترین مشکالت باقی مانده 

چاچوبھای اخالقی تجربھ ھا یا اندیشھ ھای پرنفوذ تاریخی چون اسالم می باشند چرا کھ نھ؟

متاسفانھ بخش عمده ای از وقت و انرژی این نویسنده صرف پاسخ دھی بھ ایرادھای گرفتھ شده و کج 
ن درحالی است کھ بخش عمده ظرفیت رھایی بخش قرآن برای ای. فھمی ھا در مورد قرآن شده است

یاتی نھفتھ است کھ مانند آیات آورده شده در اول این پیشگفتار حقوق زن و شخصیت زن را آزنان در 
چھ کتابی بھ راستی در طول . بھ رسمت شناختھ اند) نھ صرفا قراردادی(بھ شکلی ھستی شناختی 

چھ کتابی است کھ بھ این صراحت حق زن ؟ت برخورد کرده استتاریخ بشر اینگونھ با مسئلھ جنسی
سال پیش بھ رسمیت شناختھ باشد و مرد را از تصاحب اموال زن منع کرده ١۴٠٠بر اموال اش را 

چگونھ چنین کتابی در عین حال بھ مرد امکان و حق تعیین تکلیف ھمسرش را بھ شکل یک ؟باشد
یکی را صادر می کند؟ در فرصت ھای آتی باید بھ آیاتی کھ جانبھ داده  و مجوز اعمال خشونت فیز

آیاتی . برسند پرداخت) با حفظ ھویت زنانھ خودشان(بھ زنان قدرت می بخشند تا بھ برابری با مردان 
بھ (نھ مورد توجھ اسالم ھراسان ) شانبھ دلیل مردگرایی(کھ ھرگز نھ مورد توجھ سنتی ھا ھستند 
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بھ دلیل ضد سیاسی و (نھ حتی مورد توجھ روشنفکران دینی لیبرال و )  دلیل سیاه نمایی شان
). اجتماعی بودنشان

احمد آل حسین 

٢٠١۴ژانویھ 

قدردانی

در اینجا شایستھ است کھ از ھمھ کسانی کھ بھ پروار شدن گفتارھای مطرح شده در این کتاب با 
ای فیس بوکی حول این موضوعات کمک گذاشتن نظراتشان در وبالگ و مشارکت جدی در مباحثھ ھ

دوستانی کھ با تشویق ھای خود بنده را بھ ادامھ دادن وبالگ ھمھھمچنین از. کرده اند تشکر نمایم
. نگاری در این حوزه ترغیب نمودند سپاسگذارم
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ایران بھ مناسبت روز زن در! عمل مجرمانھ ای بھ نام زن مسلمان

٢٠١١, ٧مارس 

یادم . ی می گشتم در مورد زن تا بھ مناسبت روز زن با دوستان بھ اشتراک گذارمبدنبال مطلب خوب
کار بی . »زن در متون مقدس«آمد از کار رضا علیجانی و مجموعھ جلسات پربارش با عنوان 

تنھا بھ انحصار دو دستھ » متون مقدس«نظیری بود در شرایطی کھ سخن گفتن در مورد زن آنھم در 
یان رسمی ادیان ھستند و تفسیر مردساالرانھ خویش از زن را بھ جامعھ تحمیل می آنھا کھ متول: است

کنندو دین ستیزانی کھ درست ھمین عمل را از نقطھ مقابل با قبول تام و تمام اعتبار چنین تفاسیر و 
رژیم اسالمی و اینان کھ شبانھ روز داد بر می آورند کھ. ترجمھ ھایی بھ جامعھ القاء می نمایند

ستگاه روحانیت فاسد و دروغگوست، بھ ناگاه مانند مریدان و شاگردان حلقھ بھ گوش این دستگاه ھر د
.آنچھ این نظام در مورد اسالم و زن بھ خورد جامعھ دھد را عین حقیقت می شمارند

.رسیدم» زن در متون مقدس«بعد از مدتھا گشتن اینترنت باالخره بھ وبالگ 

:لھ جلوی چشمانم نقش بستصفحھ سفیدی تنھا با یک جم

«این وبالگ بھ دستور کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانھ مسدود شده است»

عمل مجرمانھیعنی سعی و تالش در فھم مستقل آنچھ دین ما در مورد زن بھ ما گفتھ است یک 
فقاھتی اما فکر نکنید این فقط نظر جمھوری. اصال فھم آزاد داشتن یک عمل مجرمانھ است.است

!نھ. مالیان است

اما این . شنیدن چنین چیزی از این درندگان عرصھ فرھنگ و دانش صد البتھ کھ جای تعجب ندارد
جملھ مرا بھ یاد جمالت برخی دوستان روشنفکر و تحصیل کرده می اندازد کھ بھ ھمین شکل تالش 

را … آزادی و عدالت و مستقل و آزادانھ در فھم و درک اصیل منابع اعتقادیمان نسبت بھ زن، 
روشنفکری دینی را توجیھ گر، عامل تداوم حیات رژیم . محکوم بھ تناقض گویی و مالھ کشی می کنند

تنھا تفاوت شاید در این است کھ فعال دستشان . یعنی ھمان عمل مجرمانھ. آخوندی و غیره می دانند
ر را طرف مقابلشان بھ خوبی انجام این کا. شاید نیازی ھم بدین کار نیست. نمی رسد مسدودمان کنند

.می دھد

نفی آزادی تو در فھم تاریخت و دینت . چھ بی پیرایھ این ھردو، ماھیت واحد خویش را نشان می دھند
.و مرامت و فرھنگت و تحمیل جھالت مشترکشان بر تو

ھ یک و می بینی کھ شناخت زن از خودش و از ھویت تاریخیش ھنوز ھم در دھانھ منگنھ ای است ک
زن ھم مثل مفھوم آزادی، مثل . بازویش اُملیسم آخوندی است و بازوی دیگرش فکلیسم شبھ روشنفکر

عدالت، مثل برابری، مثل حقوق بشر در تالش است تا خود را از اسارت تعریف شدن توسط این و 
دی جامعھ ھم آزادیش شرط آزادی جامعھ است و ھم آزا. آن و استفاده ابزاری و سیاسی شدن رھا کند 

از این روست کھ زن کھ منشاء زندگی است نمی .از قید و بند ھای ایدئولوژیک، شرط آزادی اوست
زن آزادی اش را در آزاد کردن جامعھ می یابد و از این رو ست .تواند فقط بھ فکر آزادی خود باشد
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و بھ نمایش می این زن است کھ نقشی اساسی را در جنبشھای رھایی بخش امروز عھده دار شدهکھ
.گذارد

روزی کھ در آن حق زنانمان . بھ امید روزی کھ آزادی حقیقی زنان ما در کنار مردانمان محقق شود
دینی کھ اولین .برای بازسازی آزادانھ رابطھ خود با فرھنگ و دین شان بھ رسمیت شناختھ شود

. ، اولین سخنانش را آغاز کرددینی کھ با نفی زنده بھ گور کردن دختران. گرونده بدان یک زن بود
کھ آن زمان اگر برای زنان در گوشھ ( دینی کھ حق مالکیت را .دینی کھ اولین شھیدش یک زن بود

بھ ھمھ زنان از جملھ زنان ) ای از دنیا شناختھ می شد، فقط محدود بھ زنان طبقھ اشراف جامعھ بود
دانشمندان زن با شھرت و آوازه جھانی دینی کھ تمدنی ساخت کھ اولین . طبقات فرودست تسری داد

تمدنی کھ ھزار سال پیش در نظامیھ ھای علمی بغدادش زنان حق تحصیالت . را بھ تاریخ ھدیھ داد
تمدنی کھ زنانش . عالیھ داشتند و بھ اختراع و اکتشاف و ساختن معابر و معابد و مدرسھ مشغول بودند

نی کھ کتاب مقدسش اولین کتاب عالم بشری است دی. انحصار صنایع نساجی اش را بھ عھده داشتند
. مریم–کھ یکی از بلندترین فصولش را بھ اسم زنان کرده است و فصل دیگرش را باسم یک زن 

–حتی برای مرتجع ترین مفسرینش –دینی کھ اولین بار در تاریخ بشر با صراحتی غیر قابل انکار 
)٣٣تا ٣٠سا ایات سوره الن(استقالل مالی زن را بھ رسمیت شناخت 

زنان طبقات فرودست را از بھ ارث رسیدن بھ مقام بھ ارث بردن . دینی کھ بھ زن شخصیت بخشید
درشوراھای مدنی اش بدانان جایگاه داد و زن را از عرصھ خصوصی بھ عرصھ عمومی . ارتقا داد

). ١ره النسا ایھ سو(دانست زن و مرد را با صراحت از یک گوھر واحددینی کھ قرآنش. وارد نمود
دینی کھ تعلق و بردگی و بندگی ھیچ بشری را بھ بشری دیگر نمی پسندد و تنھا خدای بی نیاز بھ 

دینی کھ زنان و مردان تسلیم شده بھ حق و حقیقت . را شایسھ عبادت شدن می داند) صمد(بندگی شدن 
را یکسان و یک شکل خطاب می کند و بھ ھر دو آنھا وعده سعادت می دھد

یک زن سیاه .یک زن. دینی کھ خانھ خدایش تنھا میھمان دار یک شخصیت در تاریخ بشر است
یک زن سیاه پوست . یک زن سیاه پوست قبال کنیز کھ بھ افتخار زن دوم شدن در آمده بود. پوست

نماد ضعیف ترین موجود بشری در دامن امن . خدمتگزار طرد شده در وسط صحرای سوزان حجاز
کھ اکنون نامش منشا کلمھ ھمان ھاجر. ارد تا جھت گیری خدای اسالم را نشان دھدخدای جای د

.در زبان انگلیسی است) مھاجر(ھجرت و مھاجر در زبان عربی و فارسی و مایگرنت 

تالشش مانند تالش زنانش برای بازسازی در شکل یک . اکنون این دین مانند زنانش در اسارت است
حضورش را . این دین حضور تاریخی دارد. تلقی می شودعمل مجرمانھگفتمان آزادی و برابری،

نمی توان نادیده گرفت کھ منبع الھام بیش از یک میلیارد انسان در این کره . نمی توان انکار کرد
و در دنیایی کھ علم تنھا بھ سواالت ما حول چگونگی ھای وقوع حوادث پاسخ می دھد. خاکی است

در دنیایی کھ قوانین حقوق بشری اش اگر نواقص شان را نادیده بگیریم، . نھ در مورد چرایی ھا
ضمانت اجرایی شان را تنھا مدیون تعھدات دولتھا و حکومتھا و قدرتھا بھ کنوانسیونھای کاغذی 

دنیایی کھ درآن حقوق بشر و بھ خصوص حقوق زن بھ قراردادھای . امضا شده یا نشده ھستند
قابل –اگر وجود داشتھ باشند –و از طریق مکانیسم ھای نظارتی بیرونی اجتماعی تقلیل یافتھ اند

و چھارچوب اخالقی، می تواند در این دنیا، اما سالم بھ مثابھ یک دین اجتماعی و مدنی. پیگیری 
مکانیسم ھای درونی تعھد را در مردم تقویت نماید و رعایت حقوق بشر و زنان را نھ تنھا بھ 
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سیاسی کھ بھ ھدفمندی خلقت و شعورمندی ھستی و رابطھ انسان با -ی اجتماعیقراردادھای کاغذ
.حیات گره زند

بار دیگر روزنھ ھای امید، در قرون وحشت و تاریکی در این منطقھ از . زمان در حال تحول است
.دمسلمانان بار دیگر بیدار شده اند چون زنان آنان بیدار شده ان.جھان، خود را نمایان ساختھ اند

وقایع اخیر در منطقھ نشان داد کھ بیداری جوامع اسالمی برخالف آنچھ رسانھ ھا و دول غربی و 
اتاقھای فکری و روشنفکریشان دھھ ھا بھ ما القا می کردند بھ اسالم گرایی دولتی و حکومتی نگرایید 

ی توطئھ ھای مگر آنکھ باز دستان غیب( کھ ھیچ، حتی در مقابل چنین احتمالی موضع گیری می کند 
.)پشت پرده با گروھھای اسالم گرا بخواھد نقشی ایفا کنند و اکتبر سوپرایزھای دیگری در راه باشند

.امروز، حضور اسالم و زن مسلمان را بار دیگر در مقامی واالتر از رابطھ دولت و دیانت می یابی
ایرانی، مصری، سوری، بار دیگر در جایگاه یک نیروی مدنی، امروز شاھد ظھور انسان مسلمان 

ھستیم کھ نھ تنھا بین باورھای مذھبی اش و دموکراسی منافاتی نمی بیند، بلکھ … لیبیایی، بحرینی و 
حق خود بھ عنوان یک مسلمان می داند کھ در یک نظام دموکراتیک بتواند رابطھ خود با دیانت و 

.تعریف کندفرھنگش را خود مستقل و آزاد از منابع مستبد اقتدار دین ساالر

ما نیز بود و بنا نبود بھ سیاستداری رسمی دین ساالران و ۵٧ھمان نیرویی کھ پشت سر انقالب 
زیبایی اش بھ در کنار مردم و پناه مردم بودن و در مقابل . حکومت داری مردساالران آلوده شود

تخاباتی ھرچند دموکراسی را حتی عمیق تر از مضحکھ ھای ان.قدرتھا و انحصارھا ایستادن، بود
می خواست دموکراسی بھ عینھ در حتی پایین سال یکبار از نوع مدلھای پارلمانی غربی می طلبید و

افول اسالم .ترین سطوح اجتماعی از طریق شوراھای محلی با حضور برابر زن و مرد تجربھ شود
فول قدرت گرایی بنیادگرای زاده شده از تخاصمات جنگ سرد، اکنون در غیاب جنگ سرد و ا

اقتصادی غرب، و ظھور مجدد جنبشھای جدید آزادی و عدالت خواه با حضور چشمگیر زنان و 
جوانان، می تواند نوید دھنده پایان حیات دوگانھ ھای کاذب فلج کننده املیسم علیھ فکلیسم، مدنی علیھ 

بانی این دوگانھ ھای و از آنجا کھ زنان خود بیشتر از مردان، قر. مذھبی، و دموکراسی علیھ دین باشد
ذھنی و عملی بوده اند پس این زنان اند کھ در این میان نقطھ ثقل این توازن جدید را با حضور 

.پررنگشان در سیاست مدنی شکل می دھند

حضور زنان در حوزه ھای عمومی دانشگاه، خیابان ، میادین اعتراض و اعتصاب، و شبکھ ھای 
ی است کھ بایستی یا بھ حوزه خصوصی خانواده محدود می اجتماعی و اطالع رسانی، حضور وجود

ماند یا اگر بنا بود بھ حوزه عمومی در آید بایستی کاالیی میشد برای مصرف عمومی، یا وزیر و 
وکیلی برای اجرای قوانین مردساالر بھ دست زنان مرد شده، یا بھ ماشین مصرف کننده ای تبدیل می 

و ھمین گونھ است، حضور امروزین دین و دوگانھ ! االریشد برای بقای بازراھای سرمایھ س
دین کھ باید بھ قول سوپر سکوالرھا بھ حوزه خصوصی رانده می شد و اگر . عمومی\خصوصی 

بخواھد حضور عمومی داشتھ باشد باید تبدیل شود بھ کاالیی برای مصرف در مراسم و مناسک بی 
در نھادھای ست مالیان و متولیان رسمی مرد ساالر محتوا یا ماشین تولید اقتدار فرھنگی شود در د

اکنون با حضور زن مسلمان در حوزه عمومی در مقابلھ با قدرت دینی ظاھرا مجزا شده از حکومت،
–و ادعا، بھ ایفای نقش مردمی خود باز می گردد و دوگانھ خصوصی و سیاست، بی سر و صدا

. عمومی را بھ چالش می کشد
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تمدن ه یک کلمھ، شکوه یکشکوه یک زن، شکو
٢٠١١, ٢٥مارس 

را می شناسید؟ ھمان خدمتکار مصری سارا ھمسر ابراھیم نبی کھ بعدا بھ صیغھ (Hagar)ھاجر
وی در آمد و اسماعیل را بدنیا آورد و با کودک خردسالش بھ صحرای سوزان حجاز جایی کھ اکنون 

خانھ خدا آرمیده جایی کھ ھیچ شخصیتی را ھمان کھ اکنون در دامن. مکھ می نامندش مھاجرت کرد
.اجازه تدفین نمی دھند حتی پیامبران را

بین صفا و مروه ھفت بار (ھاجر بھ عبری یعنی غریبھ(در داستان اسطوره ای ما اما، این زن غریبھ 
. شھر و بعدھا یک تمدن تبدیل نمود\دوید و با یافتن چشمھ آب زمزم مکان سکونتش را بھ یک مدینھ

ی بینی کھ چگونھ حتی در داستان یک زن، مدنیت و تمدن از مھاجرت ھاجر سر می زند و چھ م
زیرکانھ معلم شھیدمان علی شریعتی بدین تئوری پی برده بود و حقیقت نھفتھ در این داستان شخصی 

تمدن بزرگ جھان جویا شد کھ ١١یک زن کارگر بھ ظاھر ناچیز را در پس داستان تشکیل حداقل 
و نگاه کن بھ اھمیت ھاجر و ھجرتش کھ نام این زن سیاه . مدنھای بشر ھمھ زاده ھجرت اندآری ت

پوست خدمتکار ناچیز اکنون برای فعل ھجرت و مھاجرت نھ تنھا در زبان عربی کھ حتی در زبان 
/Migrant/مایگریت ، و مایگرنت… مھاگر . …مھاجر:التین و سپس انگلیسی جھانی شده است

Migrate

نھ باتولد پیامبرمان کھ با اولین ھجرت مسلمانان آغاز چھ افتخار آمیز است تقویم ما مسلمانان کھو 
تمدنی کھ تاکنون استبداد ھا دیده و استعمارھا .می شود بھ مدینھ، بھ یک مدنیت، و بعدھا یک تمدن

کشد و چشیده و ھنوز زیر چکمھ ھای مستبدین داخلی و زیر دندان مستکبرین خارجی نفس می
آنان .ھمان کاری کھ ھاجر کرد. جوانانش یا می ایستند و جان می دھند یا باز ھم مھاجرت می کنند

. مھاجرتشان آنان را از وطنشان بیگانھ نمی کند. می دانند از پس ھر ھجرتی تمدنی بر خواھد آمد
آنروز بھ قول . چون مھاجرین مدینھ روزی بھ سرچشمھ و مکھ آمالشان برای فتح باز خواھند گشت

و بھ قول قرآن کھ در آن کلمھ ھجرت ھیچ کجا بار . محمد روز رحمت است نھ روز خشونت و انتقام
:منفی ندارد و ھمیشھ مثبت است

َك لِلَّذیَن ھاَجروا ِمن َبعِد ما فُتِنوا ُثمَّ ٰجَھدوا َوَصَبروا إِنَّ َربََّك ِمن َبعِدھا لََغفوٌر َرحیٌم  : نحل﴿الُثمَّ إِنَّ َربَّ
١١٠﴾

ُ َغفوٌر َرحی ِ َوهللاَّ ِ أُوٰلئَِك َیرجوَن َرحَمَت هللاَّ : ﴿البقرةٌم إِنَّ الَّذیَن ءاَمنوا َوالَّذیَن ھاَجروا َوٰجَھدوا فى َسبیِل هللاَّ
٢١٨﴾

ِ بِأَمٰولِِھم َوأَنفُِسِھم أَعَظُم َدَرَجًة ِعنَد  ِ َوأُوٰلئَِك ُھُم الفائِزوَن الَّذیَن ءاَمنوا َوھاَجروا َوٰجَھدوا فى َسبیِل هللاَّ هللاَّ
﴾٢٠: ﴿التوبة
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قرآنینگاھی بھ یک آیھ! مردان در چھ چیز از زنان برترند؟

٢٠١٣اگوست ٣

ھم سنتی ھا ی مردساالر مذھبی و ھم منتقدان قرآن بھ بخش کوچکی بریده شده از متنی از قرآن 
ط آن بھ اینکھ قرآن می گوید مردان بر و با ترجمھ غل) »و للرجال علیھن درجھ«(اشاره می کنند 

یکی برای اثبات برتری مردان از نظر (زنان برتری دارند ھرکدام بطور مشابھ اما بھ مقاصد مختلف 
در این ! و دیگری برای اتھام تبعیض جنسی بھ قرآن از این بخش از آیھ قرآنی بھره می برند) خدا

کھ بلی قرآن بھ زبان و زمان قوم این را گواه گرفتھ اندمیان ھمان قوم خوارج گونھ ای پیدا شده اند و 
از ذات خدا باور . خود آمده است پس بشری شده است و نمی توان مدعی شد کھ عین نظر الھی است

.بھ نابرابری جنسی دور است پس قران کالم بشری است

در حق متن مورد اما بیایید ببینیم چگونھ این ھرسھ قوم در اثر جھل یا غرض رعایت انصاف را 
.تحلیل خود نکرده و راه تحمیل نظر خود بر واقعیت را پیموده اند

:آیھ مربوطھ از این قرار است وباید با مجموعھ آیاتی کھ بھ آنھا مرتبط است خوانده و فھمیده شود

ُ فى أَرحاِمِھنَّ إِن ُكنَّ ُیؤِمنَّ َوالُمَطلَّٰقُت َیَتَربَّصَن بِأَنفُِسِھنَّ َثٰلَثَة قُروٍء َوال َیِحلُّ لَُھنَّ أَن َیك ُتمَن ما َخلََق هللاَّ
ِھنَّ بِالَمعروِف 

ُ َعزیٌز َحكی جاِل َعلَیِھنَّ َدَرَجٌة َوهللاَّ ﴾٢٢٨: ٌم ﴿البقرةَولِلرِّ

) سھ دوره پریود(از زنان می خواھد کھ عده نگھ دارند . آیھ مربوطھ بھ طالق و عده نگھ داشتن است
مشخص است کھ دغدغھ حقوق کودک و تعیین مسئولیت ھا (و اگر بار دار شده اند آنرا مخفی نکنند 

ان دیگر برای ازدواج مجدد وبعد شوھر قبلی را نسبت بھ مرد) برای مردی کھ جدا شده است را دارد
با زن مطلقھ اولی تر می داند تا مشکالت حقوقی و عاطفی خصوصا برای خانواده و کودکان کمتر 

در این زمینھ ھم با بیان اینکھ شوھر قبلی محق تر است ھم جنبھ حقوقی را در نظر (پیچیده شوند 
سپس می فرماید ). ر قبلی نباشدگرفتھ و ھم لحن پیشنھادی دارد چرا کھ ممکن است نظر زن بھ شوھ

لھن مثل الذی (کھ برای زنان وظیفھ ای معادل آنچھ عرف بھ شکل نیک تعیین می کند وجود دارد 
برای این زنان بھ ھمان اندازه ای تکلیف ھست کھ عرف معقول برعھده ایشان –علیھن بالمعروف 

صلھ اما مرد را از ھمین لحاظ دارای بالفا. از کلمھ لھن و علیھن تکلیف استنباط میشود. نھاده است
این بخش از آیھ تافتھ جدا بافتھ نیست کھ ناگھان فتوا بھ امری عمومی بدھد کھ . درجھ بیشتری می داند

توجھ کنید تا مشخص شود کھ ) بر(و علی ) برای(بھ تکرار کلمھ ل . »!مردان از زنان برترند«بلھ 
ی مرد در امر رعایت حقوق زنان و فرزندان در امر یعن. موضوع تکالیف مرد است نھ حق و امتیاز

.طالق و ازدواج مجدد با ھمسر قبلی مسئولیت بیشتری دارد

از آنچھ بر عھده زنان ) در مسئولیت( برای مردان، درجھ بیشتری «: پس ترجمھ درست این می شود
»است وجود دارد



برای زنانرھاییاالھیات١١

وظیفھ را با دقت بیشتری عنوان از ھمین روی است کھ آیھ بعدی خطاب بھ مردان صحبت می کند و 
طالق دو مرتبھ است ھم در جدا شدنش باید احسان باشد ھم در بازگشت بھ «می نماید کھ می فرماید 

و حالل نیست بر شما مردان کھ از زن چیزھایی کھ قبال . زندگی باید امر خیر یا معروف حفظ شود
» …داده اید را پس بگیرید

صد در صد عادالنھ باید بین وظایف و حقوق زن و مرد برابری کامل ھرچند کھ منطقا در یک نظام 
اما با توجھ بھ این کھ در جوامع بشری در شرایط ایده آل بھ سر نمی برند و حتی در قرن بیست . باشد

و یکم شاھد نابرابری عظیم جنسیتی ھستیم و تالش قران پی ریزی مبانی عدالت خواھی است لذا 
را بھ عھده مرد قرار داده تا حقوق زن در جریان جدایی و بازگشت پایمال قران مسئولیت بیشتری 

.بدیھی است کھ قوانین یک نظام قانونی عادالنھ باید براین اساس تنظیم شود. نشود

وقتی با . نیست"برتری"در ھیچ جای قران و در ادبیات عرب بھ تنھایی بھ معنی » درجھ«کلمھ 
در آن موارد فضل الھی ھم این .معنی باالتر بودن را می دھدمی آید درجھ بھ» فضل«یا » رفع«

. برتری در فضل معنوی و اخالقی است و بھ برتری جویی مادی و اجتماعی و اقتصادی اشاره ندارد
.نمی یابد) نشستگان(مال می گذرد برتری مادی بر قاعدین مشخص است کھ مجاھدی کھ از جان و

نکھ قبال در فرھنگ آتفسیر کرد مگر یات را حاوی تبعیض علیھ زنان نمی دانم چگونھ می توان این آ
و روابط مردساالرانھ و تفاسیر سنتی و فاسد گرفتار شده باشیم؟ کدام وجدانی می تواند برای اثبات 

در مورد یک کتاب معمولی چنین کاری . رای خود بخشی را بخواند و باقی را ببرد و دور بیاندازد
آیا این ھمان فھم خود را برتر از پیام قرآن دانستن و نفی حق درست ! بھ قرانجایز نیست چھ رسد

این چھ اصراری است کھ فھم ھای دیگر را باید نادیده بگیریم تا بھ . فھمیدن این پیام از خود نیست
ست ما تلقین کرده اند پایبند بمانیم؟ حداقل در تصورات غالبی کھ بھ ما تلقین شده اھمان فھمی کھ بھ 

اندکی شک کنیم؟ چرا اندکی از این ھمھ ذکاوت برای اثبات تبعیض آمیز بودن قرآن را در رد یا نقد 
قران مدام از مردم می خواھد کھ از سنت ھای پدرانشان . یا شک در تفاسیر تبعیض آمیز بکار نبریم
!فاصلھ بگیرند و خود حقیقت را جویا شوند
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نسلی ض جنسی وبرخی مبانی قرآنی نفی تبعی

٢٠١٣, ژوئیھ٢۴

ایراد گرفتھ اند کھ قرآن با کنار ھم گذاشتن اوالد واموال و فتنھ دانستن ھر دو نگرش منفی بھ فرزند 
دارد در حالی کھ با تکریم والدین بھ تداوم ریش سفید ساالری کمک کرده است و با رد مونث بودن 

ن حاوی آاز این رو قر. ساالری دامن زده استفرشتھ گان بھ مثابھ دختران خدا بھ فرھنگ مرد
: اما باید متذکر شد کھ!فرھنگ مردساالر و والدین ساالر است

باید ھمھ این کلمات را . اوالد و بنی و ذریھ. قرآن از کلمات متفاوتی برای فرزندان استفاده کرده است
.در قران جستجو کرده و در جمع نتیجھ گیری نمود

کلمھ ولد و اوالد در . شکل انحصاری کلمھ اوالد را با اموال بکار نبرده استقرآن ھمھ جا و بھ
از شیر دادن نوزاد گرفتھ تا ارث رسیدن بھ اوالد . بسیاری جاھا برای مطالب مختلف بکار رفتھ است

.بنابراین نظر قرآن را بھ صرف محدود شدن بھ چند آیھ اوالد و اموال نمی توان استنباط کرد…

مھ اوالد و اموال را بھ شیوه ای در کنار ھم نگذاشتھ است کھ از آن استنباط بد بودن ھر دو بھ قرآن کل
.شکل ذاتی شان شود

لِٰحُت َخیٌر ِعنَد َربَِّك َثواًبا َوَخیٌر أََمًال  نیا َوالٰبقِٰیُت الّصٰ الماُل َوالَبنوَن زیَنُة الَحیٰوِة الدُّ

کلمھ زینت . دیل آنھا بھ باقیات صالحات را بھتر دانستھ استمال و فرزند را زینت دنیای دانستھ و تب
.را در مورد طبیعت و ستارگان و غیره ھم بکار برده

.در جاھای دیگر ھم اوالد و اموال را فتنھ دانستھ است و فتنھ یعنی مایھ آزمون یا آزمایش

اضح است کھ بسیار و. ھمچنین در مواردی دیگر مشخص کرده چھ فرھنگی را زیر سوال میبرد
:مثال. اوالد و امول نیستند کھ زیرسوال رفتھ اند

ِ َشیـًٔا َوأُوٰلئَِك ُھم َوقوُد الّنارِ  إِنَّ الَّذیَن َكَفروا لَن ُتغنَِى َعنُھم أَمٰولُُھم َوال أَوٰلُدُھم ِمَن هللاَّ

کھ اوالد را ن نیست آاین قر. دم را غنی می کند زیر سوال برده استآاین تفکر کھ اوالد و اموال 
یا بھ عبارت . این تقلیل اوالد بھ اموال است کھ مورد نقد قرآن است. بااموال کنار ھم می گذارد

ھ ای داشتن مسلم است کھ در ھیچ جامع. دیگری قرآن اوالد و اموال را وسایل آزموده شدن می داند
ھ قرآن بخواھد موجب فخر فروشی و سیادت ورزی نیست ک)!بر فرض وجود(تعداد زیاد والدین 

بنابراین قرآن ھیچ نگرش فی ذاتھ منفی نسبت .زمون شدن برای فرزندان بداندآوالدین را مایھ فتنھ و 
درواقع خاصیت جامعھ پدرساالر سنتی ھمین کاالیی کردن روابط .بھ اوالد در مقابل والدین ندارد

ده و مالکیت آن نشان قدرت و درجامعھ پدرساالر سنتی اما این فرزند است کھ کاال ش.انسانی است
تعداد زیاد فرزند ذکور و افزونی اموال را نشانھ ھای سعادت و سیادت دانستن است . شوکت می شود

.کھ از جملھ خصوصیات جامعھ پدر ساالرانھ بوده کھ قرآن بھ صراحت با آن سرشاخ شده است
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جامعھ . ترین خدمت بھ اوالد استوقتی کھ اوالد جایگاه حقیقی خود را بیابد آن وقت این خود بزرگ 
ھند و سقط جنین مونث (دارد جامعھ مشکل داری است ) خصوصا ذکور(ای کھ نگاه کاالیی بھ اوالد 

قران دارد روی جھان بینی ھا کار می کند تا نگرش و رابطھ با فرزند کھ ). را نگاه کنید٢١در قرن 
ستیژ اجتماعی کھ برای پرورش شخصیت عوض شد آن وقت فرزند نھ بھ علت بازده اقتصادی یا پر

چھ دیدگاھی مترقی تر از این؟. انسانی و متقی اش مورد توجھ قرار گیرد

در برخی جاھا کھ احسان بھ والدین را گفتھ بالفاصلھ قتل فرزند را ھم نھی کرده و فرزند ستیزی را 
َن لَِكثیٍر ِمَن الُمشِركیَن َوَكٰذلِ : دانستھ است) نابرابری طبقاتی و اجتماعی(عنصری از جامعھ شرک  َك َزیَّ

ُ ما َفَعلوهُ َفَذرُھم َوما َیفَتروَن  : ﴿األنعامَقتَل أَوٰلِدِھم ُشَركاُؤُھم لُِیردوُھم َولَِیلبِسوا َعلَیِھم دیَنُھم َولَو شاَء هللاَّ
اشاره شرکائ در ایھ. کشتن فرزندان دختر در میان طبقات پایین جامعھ امری متداول شده بود. ﴾١٣٧

بھ طبقات باال و روحانیون و اشراف دارد کھ بھ این فرھنگ در میان طبقات پایین جامعھ دامن می 
قران معتقد است این یک توطئھ بوده است تا آینده اجتماعی این طبقات را با دست خودشان . زدند

م در جوامع این سلطھ گری و خصومت حتی امروز ھ. تخریب و دینشان را بھ فساد و انحراف بکشند
.متداول استمدرن

خود قرآن . در مورد دختران خدا ھم بھتر است آیات را در متن و زمینھ فرھنگی آنھا بررسی کنیم
: در ھمان مجموعھ آیات سوره نحل می گوید. در بیان منظورش بسیار روشن گفتھ است

را ) داشتن دختر(أَنَّ لَُھُم الُحسنٰى یعنی آنچھ برای خود بد می دانند ما َیكَرھوَن َوَتِصُف أَلِسَنُتُھُم الَكِذَب 
حٰمِن إِٰنًثا ۚ :و یا در سوره زخرف می فرماید.بھ خدا نسبت می دھند َوَجَعلُوا الَمٰلئَِكَة الَّذیَن ُھم ِعٰبُد الرَّ

کھ بھ خدای ) یروھای حیات و بقای ھستین(مالئکھ "﴾ ١٩أََشِھدوا َخلَقُھم ۚ َسُتكَتُب َشٰھَدُتُھم َوُیسـَٔلوَن ﴿
آیا شاھد خلقت مالئک بودند؟ پس شھادت آنان ثبت می شود .رحمان خدمت می کنند را مونث دانستند

مشخص است کھ قرآن انتساب فرزند چھ دختر چھ پسر را بھ ."و از ایشان بارخواست خواھد شد
قرآن بھ وضوح این فرھنگ . ارجحیت استنظر خود قرآن عدم . خدا کامال رد کرده و شرک می داند

َوإِذا ُبشَِّر أََحُدُھم بِاألُنثٰى َظلَّ َوجھُُھ : مردساالر را بھ شکلی انتقادی در سوره نحل بھ تصویر می کشد
ا َوُھَو َكظیٌم ﴿ ھُ ٥٨ُمسَوّدً فِى التُّراِب ۗ أَال ﴾ َیَتٰورٰى ِمَن الَقوِم ِمن سوِء ما ُبشَِّر بِِھ ۚ أَُیمِسُكُھ َعلٰى ھوٍن أَم َیُدسُّ
﴾٥٩ساَء ما َیحُكموَن ﴿

- )از اینكھ فرزندى داشتھ باشد(منزه است -براى خداوند دختران قرارمیدھند ) در پندار خود،(آنھا "
﴾ در حالى كھ ھرگاه بھ یكى از آنھا ۵٧ولى براى خودشان، فرزند پسر داشتن را با ارزش می دانند ﴿

و بھ شدت خشمگین ; سیاه میشود) از فرط ناراحتى(ه، صورتش بشارت دھند دختر نصیب تو شد
و (; ﴾ بخاطر بشارت بدى كھ بھ او داده شده، از قوم و قبیلھ خود متوارى میگردد۵٨گردد ﴿می

﴾ براى آنھا ۵٩﴿!كنندچھ بد حكم مى! آیا او را با قبول ننگ نگھدارد، یا در خاك پنھانش كند؟) نمیداند
و او قدرتمند و ; و براى خدا، صفات عالى است; ن ندارند، صفات زشت استكھ بھ سراى آخرت ایما

اى را بر پشت زمین ﴾ و اگر خداوند مردم را بخاطر ظلمشان مجازات میكرد، جنبنده۶٠﴿.حكیم است
و ھنگامى كھ اجلشان فرا رسد، نھ . ولى آنھا را تا زمان معینى بھ تاخیر می اندازد; باقى نمیگذارد

"﴾۶١﴿.كنند، و نھ ساعتى پیشى می گیرندیر مىساعتى تاخ

رزوی فرزند پسر داشتن و بعد آداستان مادر مریم و . یھ ھای دیگر بگذاریدآاین آیھ را کنار سایر 
در سوره آل . دختر در آمدن و بعد واکنش خدا یک نمونھ اعالی فرھنگ ضد مردساالرانھ قرآن است
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ًرابِّ إِّنى َنَذرُت لََك ما فى َبطنىإِذ قالَِت امَرأَُت ِعمٰرَن رَ : عمران میُع ُمَحرَّ َك أَنَت السَّ َفَتَقبَّل ِمّنى ۖ إِنَّ
َكُر َكاألُنثٰى ۖ َوإِّنى ٣٥الَعلیُم ﴿ ُ أَعلَُم بِما َوَضَعت َولَیَس الذَّ ﴾ َفلَّما َوَضَعتھا قالَت َربِّ إِّنى َوَضعُتھا أُنثٰى َوهللاَّ

یُتھا َمرَیَم َوإِّنى أُ  جیِم ﴿َسمَّ َتھا ِمَن الشَّیٰطِن الرَّ یَّ لَھا َربُّھا بَِقبوٍل َحَسٍن َوأَنَبَتھا َنباًتا ٣٦عیُذھا بَِك َوُذرِّ ﴾ َفَتَقبَّ
ا الِمحراَب َوَجَد ِعنَدھا ِرزًقا ۖ قاَل ٰیَمرَیُم أَّنٰى لَكِ  ُھَو ٰھذا ۖ قالَت َحَسًنا َوَكفَّلَھا َزَكِرّیا ۖ ُكلَّما َدَخَل َعلَیھا َزَكِریَّ

َ َیرُزُق َمن َیشاُء بَِغیِر ِحساٍب ﴿ ِ ۖ إِنَّ هللاَّ ھنگامی کھ ھمسر عمران نیایش کرد و گفت »﴾ ٣٧ِمن ِعنِد هللاَّ
ر باشد  ( ای پرورنده بھ درستی کھ من فرزندی کھ در شکم دارم را برای تو نذر کرده ام کھ محرَّ

ر اسم مفعول در باب تفعیل بھ معنی بھ تدریج و تال ش آزاده شده و رھای شده از قیود برای محرَّ
پس ھنگامی کھ وضع حمل . پس از من قبول کن کھ تو شنوای دانایی). خدمت بھ خلق و خدای خلق

کرد گفت خدای من این فرزند را یک دختر یافتم و خدا بھتر آگاه است از آنچھ زاییده می شود و 
آزاد شود کھ بھ فعال اجتماعی و اخالقی تبدیل تا از قیود زندگی بھ آن اندازه(دختر مانند پسر نیست 

پس . و من اسم او را مریم نامیدم و او و فرزندانش را بھ تو می سپارم از شیطان رانده شده!) گردد
خداوند وی را بھ نیکی قبول کرد و وی را بھ نیکی پرورش داد و وظیفھ رشد اخالقی اش را بھ عھده 

می ھرگاه زکریا بر مریم وارد] سید کھ از استادش فراتر رفتھکار مریم بھ جایی ر[زکریا سپرد و 
بھ او گفت ای . می یافت) در اینجا بھ معنی معنوی وادراکی و اخالقی است(شد در نزد مریم رزقی 

خداست کھ بھ . را از کجا یافتی و مریم پاسخ داد کھ از جانب خدا] رزق و مائده نورا[مریم این 
.ق می دھدھرکس بخواھد بی حساب رز

َخَذ ِمَن  اگر قرآن می خواست مرد ساالری کند بعد از این کھ می گفت أََفأَصفٰىُكم َربُُّكم بِالَبنیَن َواتَّ
ُكم لََتقولوَن َقوًال َعظیًما ﴿اسرا  ﴾ می گفت نھ خیر مالئکھ ھمھ پسرند و دختر ھا مال ٤٠–الَمٰلئَِكِة إِٰنًثا ۚ إِنَّ

اوالد خداوند زشتی یک باور متداول کھ اتفاقا یک باور تبعیض جنسیتی مجددا مانند اموال و ! شماست
.اما من می خواھم از این ادعای تدافعی فراتر روم. است را بھ زیر سوال برده است

این نسبت دادن فرزند را : جواب. چرا خدا کل مسئلھ نسبت دادن فرزند را بھ زیر سوال نبرده است
اما اینجا بھ شکل خاص نشان می دھد کھ ) …لم یلد و لم یولد و (.جاھای دیگر زیرسوال برده است

یعنی مردساالری ضد تفکر توحیدی است و . نگاه شرک بھ خدا با نگاه تبعیض جنسیتی ھمسان است
یا با شرک ھمبستر . ھمان باز تولید نابرابری اجتماعی است کھ بھ شرک اجتماعی و عملی می انجامد

شما بھ عنوان فمینیست می توانید تبعیض حنسیتی را بھ صرف غیر . ن استاین زیبایی کار قرا. است
اما قرآن تبعیض جنیستی را بعدی ھستی شناختی . اخالقی و ضد حقوق بشری بودنش زیر سوال ببرید

.در یک کالم در یک نظام توحیدی جایی برای تبعیض جنیستی نیست. داده است
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گفتگوی احمد آل ): ١(در قرآن فراتر از جنجال پیرامون ضرب زنان
صدر حسین و ابوالحسن بنی

٢٠١١, ٢٦اکتبر 

معرفی بحث: مقدمھ

)١٣٩٠فروردین ٢٤( از دکتر احمد آل حسین

در فروردین ماه سال جاری آقای ابوالحسن بنی صدر در باب آیھ جنجال برانگیز سی و چھارم از 
این مباحثھ در سایت . ا گروھی ازمحققان سوئدی شدندبمبادلھ افکارسوره زنان در قرآن وارد یک

بھ . منتشر گردید١٣٩٠فروردین ٢٤در "سوره نساء٣٤بحث آزاد در باره آیھ "گویا تحت عنوان 
ارای مشابھت ھا و ھمچنین ویژگی ھای یگانھ ای در مقایسھ با نظرم آمد کھ تفسیر ایشان از آیھ فوق د

خصوصا زنان مسلمان محقق و (نتایج کارھایی کھ تاکنون توسط گروھی از روشنفکران مسلمان 
لذا مجموعھ سواالت و نظرات و نکاتی . صورت گرفتھ، می باشد) فمینیست ھای اسالمی در غرب

از اعضای گروه (بنی صدر را جناب دکتر محمود دلخواستھ نگاشتھ شد کھ زحمت انتقال آنان بھ آقای
وقت کشیده و آقای بنی صدر با بذل توجھ و عنایت خاص در اسرع) "قرآن برای امروز"فیس بوکی 

وتنی و تعھد ایشان بھ بحث آزاد پاسخ فرمودند کھ سزاوار سپاس و موجب امتنان و اثبات کننده فر
.است

فھم دیدگاه جناب آقای بنی صدر در باب آیھ فوق و تفسیرشان از کلمات کلیدی در آیھ مذکور، مستلزم 
شاید ھیچ آیھ ای . است» زن و زناشویی«آثار ایشان بھ خصوص کتاب ارزشمند و پربار مطالعھ سایر

ر مورد زنان جنجال آمیز نشده باشد کھ بررسی علل این امر بھ اندازه این آیھ حول نظر اسالم و قرآن د
و سیاست جنجال برانگیزی حول آن بھ خصوص از بعد از حملھ کذایی یازده سپتامبر وسپس اوج 

آنان کھ با آثار ادوارد سعید خصوصا کتاب . گرفتن اسالم ستیزی در غرب خود حدیث مفصلی است
سکوالر برای رھایی زنان -ند کھ این لشکر کشی صلیبیشرق شناسی اش آشنایی دارند خوب می دان

.و عوامل استعماری و نو استعماری آن چیستندمسلمان تا کجا ریشھ تاریخی دارد و علل

با این حال ھرچھ این حمالت بیشتر می شود، قرآن در مرکز توجھ بیشتر قرار گرفتھ و تالشھای عمیق 
سخگویی قوی تر شکل گرفتھ، زمینھ برای آزاد سازی تری از جانب افراد بیشتری برای درک و پا

مذھبی و ھمزمان از توھمات تجدد مآب و غرب زده -باورھای دینی از توھمات قرون وسطایی سنتی
بنابراین ھر بحثی در این زمینھ را باید یک فرصت دانست و از ھرگونھ گفتگو با . فراھم تر می گردد

.روشن اندیشان مستقل چون آقای بنی صدر استقبال نمودسنتی ھای اندرونی و منتقدین بیرونی و

از سوره چھار کافی است تا اینترنت را جستجویی نماییم و در یابیم کھ ٣٤در مورد اھمیت یافتن آیھ 
حتی ویکی پیدیا ھم بھ بحث پیوستھ و ورودی خاصی برای این آیھ و مشاجرات حول آن باز نموده 

تیان و یھودیان و ھندویان و حتی منابع فکری ایدئولوژی ھای کتب مقدس مسیحیان و زرتش. است
اما عموما بھ . مدرن بھ مراتب از جمالت و اندیشھ ھای بھ ظاھر یا بھ واقع زن ستیز بسیاری مملو اند

عمد یا بھ سھو، این تفکرات زن ستیز دینی یا سکوالر کمتر مورد توجھ شبھ روشنفکرانی ھستند کھ در 
ایشان و بر اساس منطق صوری ضد دیالکتیکی شان، دفاع حقیقی از حقوق زن را جھان بینی ذات گر

محصول انحصاری عقالنیت متجدد و آنھم از نوع سکوالرش دانستھ و ھر گونھ دیدگاه مذھبی را فاقد 
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غافل از اینکھ ھم اولین پدید آورندگان جنبش فمینیستی . صالحیت ذاتی در دفاع از حقوق زنان می دانند
و ھم بسیاری از فمینیست ھای امروزی مذھبی بوده و ) مانند پدید آورندگان ایده سکوالریسم(ب در غر

رھایی زن از اسارت مرد را در رھایی فھم مرد ساالرانھ مردم از متون مقدس می دانستھ و ھم 
بسیاری از جنبش ھای دینی ما قبل مدرن دارای ریشھ ھای قویا رھایی بخش برای زنان بوده کھ در
متن زمانی و مکانی شان، خود گامھای عظیمی بھ شمار می رفتھ است و ھنوز ھم نکات ارزنده ای را 

مثال این کھ کتاب مقدس مسلمانان در چھارده قرن پیش نام . برای بیان در عصر جاھلیتھای مدرن دارند
ند و گامھای زنان بسیاری را در خود دارد و نام یکی از بزرگ ترین فصلھایش را زن انتخاب می ک

اساسی برای شناخت حقوق اجتماعی و اقتصادی زن در شرایط تاریخی کھ زن جزو مایملک مرد 
حساب می شده است بر می دارد و ھم برای انسان، از زن و مرد حقوق ذاتی قائل می شود، ھمھ 

اما . کشندشواھد مھمی ھستند کھ دنیای سیاه وسفید ذات گرایانھ بنیادگرایان سکوالر را بھ چالش می
ھمزمان می توان نشان داد کھ ھمین کتاب بھ شیوه بسیار اساسی تری از بیانیھ ھای نیم بند حقوق 
بشری بین المللی کھ بر اساس فرض قرارداد اجتماعی و سیاسی روی کاغذ بیان شده و امضا شده و 

اسالم ھنوز این . استھزاران بار در روز زیر پا گذاشتھ می شوند بھ مسئلھ حقوق بشر و زن نگریستھ 
برای حقوق بشر و حقوق زنان و حتی برتری را بر نگرشھای متجدد سکوالر امروزین دارد کھ

.جایگاه ھستی شناختی عمیقی در رابطھ خدا و خلقت قائل استطبیعت نبات و جماد و حیوان

ھای مختلف از جملھ شروط اساسی انجام یک تحقیق در ھرموضوعی، این است کھ بھ مرور دیدگاھ
بدیل پرداختھ و سپس نقاط ضعف و قوت آنان را بھ بحث گذاشتھ و آنگاه مشخص نماییم چرا نظر ما در 

در میان کسانی کھ در دنیای مجازی یا واقعی . جایگاھی برتر نسبت بھ سایر نظرات و تفاسیر می نشیند
و لذا عموما ھر دو فارسی زبان وارد این بحث می شوند بھ ندرت چنین شرطی برآورده می شود

طرف بحث بدون اینکھ سانتیمتری از موضع خود عقب نشینند و برای ثانیھ ای بھ تامل بر کار خویش 
و ارزیابی شواھدشان مشغول شوند ھمچنان بر اندک شواھد کالمی یا تاریخی محدود خود کھ از قبل 

یان روشنفکران دینی نیز عموما اگر در م. انتخاب شده اند تا موید نظر ایشان باشند پافشاری می نمایند
مرور ادبیاتی باشد در رابطھ با تفاسیر سنتی انجام است اما در مورد تفاسیر سایر روشن اندیشان غیر 

از این رو، لحاظ کردن مطالعات موجود و موارد عمده مشابھ .دینی یا دینی چنین کاری نادر می نماید
.عرفی برخی از مھمترین ھایی کھ می شناسم می پردازمضروری می نماید و من در این مقدمھ بھ م

مقالھ و کتب اکادمیک در این باره نگاشتھ شده در سالھای اخیر پژوھشھای بسیار صورت گرفتھ و
از . چنان کھ فمینیست ھای مسلمان بخش قابل توجھی از کار خود را بھ فھم این آیھ اختصاص داده اند

ودود است کھ برای اسالم شناسان نیاز بھ ) آمنھ(پروفسور امینھ وآن جملھ خانمھا، فاطمھ مرنیسی 
:معرفی ندارند با دو کتاب اخیر خانم ودود بھ قرار زیر

Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective
(1999)

Inside the Gender Jihad: Women’s Reform in Islam – Paperback (June 5, 2006)

ھمچنین کتاب محققانھ دیگری است در . کھ مطالعھ این دو کتاب را قویا بھ عالقھ مندان توصیھ می کنم
)ادیان شناس در دانشگاه بُستنKecia Ali(باب اخالق سکس در اسالم نوشتھ خانم دکتر کسیا علی 

Sexual Ethics and Islam: Feminist Reflections on Qur’an, Hadith and
Jurisprudence – Paperback (July 14, 2006)
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:با عنوان زیر است) فمیست آمریکایی و دانشیار دانشگاه(کتاب دیگر از خانم اسماء بارالس، 

«Believing Women» in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the
Qur’an (2002)

ت دانشیار ادیان شناسی دانشگاه رجینا، نظر گروھی از ھمچنین در یک مقالھ نوشتھ گریفن ھیگن اس
:فمینیست ھای مسلمان آمریکای شمالی و روش شناسی ایشان بھ بحث گذاشتھ شده با عنوان

North American Islamic Feminist Interpretation: The Case of Surah 4:34 (2004)

انشگاه صنعتی ویرجینیا کھ رویکرد مقالھ بسیار مھم دیگر نوشتھ خانم راشل سکات استاد د
: را در فھم آیھ فوق بکار برده عبارت است از–زمینھ ای –کانتکسچوال 

A Contextual Approach to Women’s Rights in the Qur’ān: Readings of 4:34
(2009)

ار نوشتھ کوتاه و نیز در چھ–احمد آل حسین –مجموعھ مطالعات ابتدایی در این زمینھ از این نویسنده 
.کھ در وبالگ االھیات رھایی بخش در لینک زیر یافت می شوندمقدماتی آمده است

http://quranicwisdom.wordpress.com/tag/%D8%B6%D8%B1%D8%A8/

:تی کھ بنده در ارتباط با نظرات جناب بنی صدر نگاشتم از این قرار بودنداما نکا

:سوال ھا از آقای آل حسین

ضمن احترام بھ نظرات آقای بنی صدر و مطالعات ایشان در باب جایگاه زن در اسالم و تمدن ایرانی، 
تامل و ھم بحث فکر می کنم نظر خاص ایشان در ارتباط با آیھ سی چھارم از سوره چھارم ھم قابل

در باب نشوز بحث را بھ مسائل روانشناسی سکس منتقل کردن و صحبت از سادیسم و . برانگیز باشد
مازوخیسم نمودن، بھ نظر این نویسنده بھ سختی می تواند معمای این آیھ را حل کند مگر اینکھ ایشان 

ارد باید ریشھ ھای مشکل اگر مشکل روانشناختی جنسی وجود د. توضیحات بیشتری را منتشر نمایند
شاید علت مازوخیسم جنسی زن در رفتارھای جنسی مشکل . توسط کارشناسان خانواده بررسی شود

دار مرد باشد و مرد را در مقام مسئول برخورد و تنظیم مشکالت روانی زن قرار دادن دور از روح 
).اگر منظور اقای بنی صدر را درست فھمیده باشم(قرآن و عقل است 

مسئلھ مورد بحث در این آیھ باید مربوط بھ یک مشکل . رآن کتاب روانشناسی و زیست شناسی نیستق
اخالقی در زندگی افرادی باشد کھ وارد جنبش عدالت طلبی و آزادی خواھانھ اسالم شده بودند و اکنون 

چھارچوبھای جدید رابطھ زن و مرد کھ قبال توسط سنتھای قبیلھ ای ماقبل اسالم تعیین می شدند نیاز بھ 
از » نشوز«بھ عنوان مثال یکی از کلمات مورد مناقشھ در این آیھ یعنی کلمھ .فکری و اخالقی داشتند

ضرب را بھ درستی گفتھ . بھ معنی سر بلند کردن و قلدری نمودن و برتری جویی کردن است» نشز«
کتک زدن یا تنبیھ فیزیکی ھیچ جای قرآن ضرب بھ معنی. اند کھ در قرآن بھ معانی مختلف آمده است

بکار می رود، بھ معنی یک بار چیزی را بھ چیزی دیگر » زدن«نیست و در اصل وقتی در معنای 
در قرآن برای این امر از کلمھ (زدن است نھ بھ معنی کتک زدن یا ضربھ ھای متعدد زدن بھ کسی 

).استفاده شده است» جلد«
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ھی از نواندیشان مسلمان ایرانی و غیر ایرانی شک نداریم بنده و آقای بنی صدر ھمچون عده قابل توج
کھ بررسی لغت شناسانھ این آیھ و ساختار منطقی آیھ ھردو حاکی از این ھستند کھ در این آیھ صحبت 

اما اینکھ دقیقا بھ چھ موضوعی این آیھ اشاره دارد، بھ نظر بنده بھ . از کتک زدن یا خشونت نیست 
در این مورد کار تاریخ . بستگی دارد و شرایطی کھ در آن نازل شده استمطالعھ تاریخ نزول آیھ 

شناسی، مردم شناسی و فرھنگ شناسی صدر اسالم و بررسی روابط زنان و مردان نیازمند است کھ تا 
اکثرا بھ لغت . انجام داده باشد) چھ رسد بھ حد کفایت(کنون ندیده ام کسی این کار را بھ حد لزوم 

المی و منطقی روی آورده و در جھت منطبق کردن تفسیر خود از آیھ با دانش ھا و شناسی و بحث ک
در مورد شرایط تاریخی و انگیزشی نزول آیھ و آیھ ھای مربوط بھ آن . ارزش ھای روز بر می آیند

این . طرح شده کھ نیاز بھ پیگری تاریخ شناسانھ دارند» وبالگ االھیات رھایی بخش«فرضیھ ھایی در 
» کتک زدن«گام روشنگرانھ است کھ باید برداشتھ شود تا مشخص شود منظور این آیھ اگر آخرین 

در این صورت است کھ می توان آن را بھ شرایط مشابھ . نیست پس دقیقا چیست و بھ چھ دلیل و چگونھ
عدم وجود یک روش شناسی محکم حول تشخیص درست معانی ما را بھ تاویالت فردی و . تعمیم داد
این صرفاً آزاد بودن . گمانھ زنی ھای منفرد انداختھ کھ کار بحث آزاد را بسیار مشکل می کندحدس و 

بحث آزاد را باید روش شناسی مورد اتفاق . بحث نیست کھ تضمین کننده بھ نتیجھ رسیدن بحث می شود
.مشارکت کنندگان نیز ھمراه باشد

بگذارید، مشاھده ٣٥تا ٢٥قبل و بعد خود از آیھ اگر این آیھ جنجال برانگیز را در کنار آیھ ھای دیگر 
مسئلھ رابطھ مالی و توان اقتصادی و . می کنید کھ صحبت از مسایل روانی و سکسی در میان نیست

دو آیھ قبل تر می گوید مال زن برای خودش است و مال مرد برای . تعھدات متقابل زن و مرد است
برای زن قرار می دھد بدون دادن حق دخالت در تصرف سپس مرد را در مقابل تأمین امنیت . خودش

). بھ دو آیھ قبل توجھ کنید. (مالش چھ آن مال را خود کسب کرده باشد چھ بھ میراث بھ او رسیده باشد
آیھ لحن عمومی پیدا می . ھمچنین توجھ بھ جایگاه تاریخی و وضعیت مسلمانان در فھم این آیھ نیاز است

بھ لحاظ تاریخی مسلمانان . طاب قرار می دھد نھ فقط شوھران و ھمسران راکند و مردان و زنان را خ
در شرایط مبارزه و تشکیل جامعھ مستقل سالم بودند و درگیری در امور سیاسی و اجتماعی بر امور 

یک فرضیھ می تواند این باشد کھ کھ این آیھ در صدد جلوگیری از . خانوادگی ایشان تاثیر گذار شده بود
ن حقوق زنانی است کھ نھ تنھا ھمگامی و ھمراھی با مردان را ترک کرده بلکھ در صدد ضایع شد

–لذا درمرحلھ سوم پس از گفتگو و معلق کردن رابطھ عاطفی . اختالل و عدم حفظ اسرار بر می آیند
ھمان تأمین مالی و (سکسی، پیشنھاد ترک موقت مکان زندگی مشترک یا قطع موقت وظیفھ قوام بودن 

گفتگو، قھر عاطفی و سپس ترک خانھ یا معلق کردن . را می نماید) تی اول ایھ یا معلق کردن نفقھامنی
آیھ بعدی را نگاه کنید کھ بالفاصلھ می گوید اگرخواھان . برخی وظایف متقابل بھ عنوان قوام زندگی

فتگوی عام تر بھ ترمیم ھستید پس از دو طرف قضیھ نمایندگانی را انتخاب کنید تا باز در یک فرایند گ
در انتھای آیھ مذکور حتی رعایت احتیاط . رفع اختالف و بازگشت زوجین یا جدایی نھایی آنھا بپردازند

می کند و می گوید اگر زنان بھ تعھدات خود بازگشتند حق ادامھ متارکھ موقت را مردان ندارند و آنھا 
شکنی ادامھ داد آیھ بعدی حل مشکل از اگر زن بھ مخالفت و عھد . نیز باید بھ تعھد خود بازگردند

این ھا نظراتی است کھ باید بھ جد مورد نقد و بررسی و . طریق دخالت اطرافیان را پیشنھاد می دھد
.نھایتا بھ رد یا قبول یا اصالح بنا بھ شواھد تاریخی قرار گیرند

————————————————————————————————

:پاسخ آقای بنی صدر

با سالم،
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:و عرض می کنم. را با عالقھ خواندمنوشتھ ھا

پس آیھ ھا معانی را باید داشتھ باشد کھ ھمواره ھمان معنی را . قرآن برای ھمھ عصرھا است-١
یعنی مسئلھ ای در قرآن موضوع حکم . است» امری مستمر «داشتھ باشد و پاسخ مسئلھ ای باشد کھ 

در . روز بوده و از امروز بھ بعد نیز خواھد بودحکیم می شود کھ آن روز بوده و از آن روز تا ام
زمان ما، مسئلھ یا مسائلی کھ در ھمبستری می توانند سبب نشوز شوند، کدام و یا کدامھایند؟ آن مسئلھ 

چون زنا و (غفلت از این واقعیت کھ در قرآن، تنھا امرھای مستمر . یا مسئلھ ھا، موضوع حکم ھستند
رھنمود شده اند، سبب اظھار نظرھائی از نوع اظھار نظر شما موضوع ) …ربا و قتل و نشوز و

در حقیقت، بھ تاریخ واقعی کھ تاریخ امرھای مستمر است می باید . شده است) مراجعھ بھ تاریخ (
وگرنھ، . حتی کلمھ ھا بکار رفتھ در قرآن نیز می باید، ھمواره ھمان معنی را داشتھ باشند. رجوع کرد

.قرآن ھا خواھیم یافتدست کم بھ شمار نسلھا،

حکم قرآن در باره امر مستمر، بر وفق اصول راھنمای با تعریفی کھ قرآن بدست می دھد و -٢
تشخیص امر مستمر، شفاف و سرراست می شود و ھیچگونھ تناقضی با خود و با آیھ ھای دیگر پیدا 

.نمی کند

این مسائل در . ش می آیند مطرح ھستند، مسائلی کھ در زناشوئی پی٣٥تا ٢٥در آیھ ھای -٣
درکتاب زن و زناشوئی بھ آنھا . جامعھ ھای امروز نیز وجود دارند و شناسائی آنھا مشکل نیست

.خاص مسائل ھمبستری است٣٤آیھ . پرداختھ ام

اما ھیچ ربطی ندارد . نیست، صحیح است… این سخن کھ قرآن کتاب روانشناسی و روان کاوی و
برای مثال، خشونت . امروز برای آن مسائل اسم گذاشتھ اند. ین مسائل در آن روز و امروزبھ وجود ا

. برخی از زنان بگاه ھمخوابگی، امری نیست کھ امروز بوجود آمده باشد] خشونت پسندی[طلبی 
.امروز، غربیان بھ آن مازوخیسم می گویند

جنسی را لحاظ نکرده است، عمومی ] خشونت پسندی[آیھ تنھا یک مورد، مورد خشونت طلبی 
از ممنوع است ھای جنسی : است یعنی ھمھ موارد نشوز و ھم موارد نشوز جنسی را در بر می گیرد

از این رو، راه حل . کھ در جامعھ ھای امروز بسا بیشتر نیز شده اند تا فعل پذیری و خشونت طلبی را
.دھدھای گوناگون را بھ انسان آن روز و امروز رھنمود می 

در آیھ ھای دیگر، غیر از آنھا نیز مخاطب شده اند . تنھا مخاطب شوھران ھستند٣٤در آیھ -٤
.بخاطر نقشی کھ می توانند پیدا کنند

موارد از این نوع کھ شیوه زندگی مرد و کارھای او ناسازگاری پدید می آورد، موضوع آیھ -٥
.ھای دیگر ھستند

و از قرآن با ترجمھ فوالدوند نقل ) جلد و شماره صفحھ نیز قید شده اند(سیر نمونھ ترجمھ از تف-٦
اگر می توانستم برای کلمھ شوک معادل . در ھر دو، ضرب ترک کردن معنی شده است. شده اند

.فارسی بیابم، دقیق ترین ترجمھ کلمھ را بھ دست داده بودم

اه کارھا کھ در باره ضرب و این آیھ شده اند را از شما دوست گرامی ممنون می شوم ھرگ-٧
.برای این جانب بفرستید

.سوره نساء کرده اند، بسیار سپاسگزارم٣٤از توجھی کھ بھ بحث آزاد در باره آیھ 
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.ایام بکام

٢٠١١آوریل ١٤برابر ١٣٩٠فروردین ٢٥

ابوالحسن بنی صدر

————————————————————————————————

آقای آل حسینپاسخ و سوال از 

٢٠١١آوریل ١٦

با سپاس از آقای بنی صدر بھ خاطر پاسخ شان کھ با وجود گرفتاری ھای فراوان در اسرع وقت 
بھ نظر می رسد کھ ھنوز نکاتی ھست کھ نیازمندند تا آقای بنی صدر در مباحثھ خود . مکتوب نموده اند

ن نیز این نکات وضوح ندارند و لذا درکتاب زناشویی ایشا. با خانم سوئدی آنھا را مشخص نمایند
.توضیحات ایشان بحث را کارآمد تر می نماید

سوال . گرفتھ اند» برانگیختن جنسی«را برخالف تصور سنتی ھا بھ معنی » ضرب«معنی -١
بر اساس تحقیق انجام شده . اینکھ چنین معنایی در انطباق با کدام معنای دیگر این کلمھ در قرآن است

وبالگ االھیات رھایی بخش نیز منتشر شده است، در ھیچ جای دیگر قرآن نھ ضرب بھ معنی کھ در 
از استعاره ای کھ عرب در مورد شتر ماده بکار . کتک زدن آمده است نھ بھ معنی برانگیختن جنسی

می رود برخی از قدما ضرب را بھ معنی در آمیختگی جنسی گرفتھ و گفتھ اند در آمیختگی جنسی می 
حتی اگر این معنی بعید را درست در نظر بیگریم چرا قبل از آن . ند باعث حل برخی اختالفات شودتوا

.آیھ مذکور پرھیز از ھمخوابگی را تجویز می کند

در مورد کلمھ نشوز ھم یکجا عدم تمکین جنسی و در باقی جاھا خشونت پسندی جنسی زن یا -٢
مر متفاوت ھستند و غیر منطبق با معانی نشوز در سایر آیات این دو ا. مازوخیسم را مطرح کرده اید

٢٥٩در آیھ . در ھیچ جای دیگر قرآن بھ معنای مازوخیست جنسی نیامده است. قرآن و در زبان عربی
برخاستن از «مجادلھ بھ معنی ١١استخوانھا آمده، در آیھ » سرپا کردن«بقره بھ معنی برپاکردن و 

ھمان سوره نساء نشوز مردان مطرح ١٢٨درآیھ . در مجالس آمده استبھ دیگران» جای و جا دادن
کھ بنابراین ایده کھ شما فرموده اید مازوخیسم جنسی را بیشتر زنان دچارش می شوند نقض شده است
در این صورت چرا باید قرآن امر سادیسم . فرموده اید مردان بیشتر دچار سادیسم جنسی اند. می نماید

راه عالج آن توسط زنان را بھ فراموشی سپرده باشد و بھ امر مازوخیسم جنسی مردان جنسی مردان و 
در مورد این آیھ ھم نھ قبلش نھ بعدش صحبت از مسایل جنسی نیست بلکھ . پرداختھ باشد١٢٨در آیھ 

.صحبت از رعایت عدالت و اخالق و برابری و حقوق زنان و کودکان است

ز است و در نتیجھ حکایت از رفتاری با مصادیق متفاوت و متعدد دارد معنی نشوز کھ جمع نش-٣
اگر حافظھ . است) بولینگ(در عربی بھ معنی سر بلند کردن و طغیان کردن و برتری جویی و قلدری 

مدد رساند تاکنون ندیده ام کھ این کلمھ بھ معنی عدم تمکین جنسی تعریف شده باشد چھ رسد خشونت 
لطفا مشخص نمایید . مکین را تنھا در تفسیر و تاویل این کلمھ در این آیھ گفتھ اندعدم ت. پسندی جنسی

.اطالق معنی مازوخیسم جنسی بھ این کلمھ بھ لحاظ لغت شناسی از کجا آمده است

، خود این »ضرب«بر کلمھ » برانگیختن جنسی«گذشتھ از امکان یا عدم امکان اطالق کلمھ -٤
فرموده اید در قرن حاضر یعنی بھ روانکاو و . یاز بھ شفاف سازی داردبرانگیختن جنسی نیز ن
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این امر با اصل جاودانگی . تا مشخص شود بھترین راه برانگیختگی چیست. روانشناس مراجعھ کردن
آیا قرآن در چھارده قرن معنی درست و عملی . بھ گونھ ای کھ تعریف کرده بودید در تناقض است

.پیشرفتھای قرن بیستم و بیست و یکم موکول کرده بودبرانگیختگی جنسی را بھ

انما بعثت التمم (اگر بھ پذیریم کھ قرآن کتاب روانشناسی جنسی نیست بلکھ کتاب اخالق است -٥
بر پایھ عدالت وقسط کھ ھدف انبیاء تعریف شده چھ جای وارد شدن بھ بحث ھای ) مکارم االخالق

نھم در مجموعھ آیاتی کھ بحث ھای کالن تر از این را می نمایند بسیار خاص و ظریف روابط جنسی آ
اما مشکالت . درست است کھ فرموده اید این مشکالت بوده و اکنون نام و نشان علمی یافتھ اند. می ماند

جسمی و جنسی و روانی بسیار دیگری نیز بوده و ھستند کھ اکنون نام و نشان علمی یافتھ اند یا ھنوز 
چرا قرآن آنھا را مطرح نکرده وفقط مازوخیسم جنسی زنان رادر مرکز . منتظر فردا ھا شدنیافتھ باید

توجھ قرار داده است؟

بھ نظر می رسد کلمھ مضاجع و دوری جستن از زنان در مضاجع بر رنگ جنسی بودن این آیھ -٦
ا این کلمھ بھ معنای بستر در حالکیھ باز اگر بھ جاھای دیگر در قرآن نگاه کنید ھیچ کج. افزوده است

اگر بحث جنسی بود با . جنسی بکار نرفتھ است بلکھ بھ معنی آرامشگاه و بستر روحی بکار رفتھ است
این کلمھ در این جا می تواند معنی عام تر و . صراحت می گفت رابطھ جنسی را با آنھا قطع کنید

ییم دست فالنی را کوتاه کردیم کھ بھ مثال در فارسی می گو. استعاره ای رفع روابط عاطفی را بدھد
.معنی بریدن فیزیکی دستش نیست بلکھ بھ معنی محدود کردن دسترسی اش بھ منابع و فرصت ھا است

را خطاب قرار ) نھ شوھران و ھمسران(نکتھ دیگر آنکھ این آیھ زنان و مردان را بطور کلی -٧
ھمان سوره، در مورد ١٢٨د مانند ھمان آیھ اگر مسئلھ صرفا رابطھ بین زن و شوھر بو. می دھد

مشخصا این کار را نکرده است . استفاده می کرد» بعل«و » امَرأَةٌ «نشوز ھمسران مذکر از کلمات 
چون رابطھ جنسی نیست و ابتدای آیھ مردان بھ معنای عام را قوامین زنان بھ طور عام می داند تا 

.مل شودرا نیز شا… زنان بی شوھر و مجرد و بیوه و

آنچھ این آیھ متذکر می شود این است کھ مردان در شرایط عادی تأمین امنیت مالی و جانی -٨
زنان را با پرداخت نفقھ و استفاده از استعدادھای خدادادی بر عھده دارند و در مقابل زنان نکورفتار 

یھ آمده یعنی ظھور خوف از نشوز زنان کھ در ھمین آ. متعھد حفظ تعھدات خود و اسرار ھستند
قوام ھر خانواده بر پایھ مجموعھ . شواھدی کھ نشان دھد زن بھ تعھدات خود و حفظ اسرار پایبند نیست

ای از اصول و تعھدات متقابل بھ تأیید رسیده افراد آن خانواده مبتنی است و موقعیت زنان ھنگامی کھ 
خانواده را با خطر مواجھ می کنند بر این تعھدات را زیر پا گذاشتھ و برتری جویی نموده و حیات

این بھ علت موقعیت حساس و . خالف مردان نباید بطور آنی مورد بحث و مداخلھ عمومی قرار گیرد
شکننده زن است کھ بھ لحاظ روحی و احساسی در عموم جوامع این گونھ می باشد و در جایگاه مادر 

اما در مورد مرد چون این تعھد شکنی . یژه داردو نقش تربیتی اش اھمیت و) چھ بالقوه و چھ بالفعل(
١٢٨صورت پذیرد زن وظیفھ قرار دادن سھ مرحلھ خصوصی درون خانوداگی را ندارد و بھ قول آیھ 

مانعی نیست اگر این ھردو یا بھ کار برقراری اصالح روابط با طلب مداخلھ دیگران یا جامعھ برآیند یا 
رابری بین زن و مرد وقتی کھ زنان دارای حساسیت ھای روحی و برقراری ب. بھ کار جدایی بیاندیشند

این ١٢٨با این حال آیھ . جایگاه ویژه ھستند از طریق تفاوت گذاشتن در نحوه برخورد تامین شده است
امر را اختیاری دانستھ یعنی زن می تواند در صورتی کھ مرد دارای شکنندگی روحی بود مراحل سھ 

را قبل از علنی سازی و دعوت ) لیق روابط عاطفی، و سپس قطع تعھداتنصیحت، تع(گانھ مدارا 
.انجامد دھد) ٣٥آیھ (دیگران بھ مداخلھ 

آیھ بنگرید، بھ نظر من کلمات در آیھ thematicبھ سادگی بھ منطق اجزاء موضوعی اگر فقط -٩
ظار داشت و نیاز بھ کشاندن غیر از این نمی توان از یک جملھ منطقی انت–ھمگی بھ ھم مربوط ھستند 
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بحث بھ دنیای پیچیده مسایل و روابط جنسی و روانی نیست کھ باید برای توجیھ شان قرنھا مسلمانان 
صبر کرده باشند تا روزی تحقیقی نشان دھد کھ مردان چھ میزان شدت و ھیجان جنسی در مقایسھ با 

:زنان دارند

وظیفھ متقابل زن را مشخص می کند و . روع میشودش) نھ صرفا شوھران(آیھ با قوام بودن مردان 
سپس در صورت زیر پا گذاشتن آنھا توسط زن، مرد را دعوت بھ رعایت مدارا قبل از قطع متقابل 

نصیحت، معلق کردن رابطھ عاطفی: را در سھ مرحلھ می داند) نھ تنبیھ(این مدارا . تعھدات می نماید
گویا محمد در ھنگام اختالف با زنانش کرده کھ برای چند ھمان کاری کھ (سپس معلق کردن قوامیت 

روزی از خانھ بیرون زده و حتی بھ یارانش چیزی نگفتھ و برای مدتی گوشھ نشینی گزیده بود تا 
چون این امر کارگر شد ). آنکھ باالخره عمر با اصرار زیاد فرصت صحبت کردن با وی را می یابد

و چون کارگر نشد در آیھ بعدی بھ عمومی کردن مسئلھ و مرد را بھ بازگشت بھ تعھد خوانده 
بھ ھمین سادگی و بھ ھمین روشنی و بھ ھمین . درخواست مداخلھ اطرافیان برای اصالح یا جدایی

اگر ضرب ترک کردن دائمی آنگونھ کھ برخی از مترجمین گفتھ اند می بود . انسجام در اجزای کالم
کردن دائمی ضایع می شود و در اسالم ھم مسئلھ طالق مشکل حل نمی شد چون حقوق زن در ترک

مفھموم ترک کردن یا . وجود دارد نھ ترک کھ بر اساس آن حقوق طرفین بعد از طالق مشخص است
می بینید کھ این تعبیر قابل فھم درھمھ زمانھاست و . جدا شدن در مورد کلمھ ضرب صادق نیست

بنیاد اخالق بر اساس عدالت را در . عنی معلوم شودنیازی بھ رشد علوم جنسی و روانی نیست تا م
بخشی از تعھدات زنان و . خانواده در نظر می گیرد کھ ھمان ھدف بعثت و موضوع کار قرآن است

مردان موضوع عرف ھستند و بنابراین قرآن دراین آیھ وارد جزئیات این تعھدات نمی شود و تشخیص 
آنچھ در قرآن مھم است . دات شکل گرفتھ می گذاردآنرا بھ عرف و خانواده ای کھ حول آن تعھ

از ھین رو در آیھ بعدی از مداخلھ .برقراری تعادل و مساوات در تعیین تعھدات و پایبندی بھ آنھا است
اقوام صحبت می کند کھ بنا بھ عقل جمعی شان بھ عرف روزگار خود مشرف تر ھستند تا قضاوت 

.نمایندنمایند و راه اصالح یا طالق را ھموار

فکر می کنم ادامھ بحث نیاز بھ مبادلھ نوشتھ ھای مستند تر و محققانھ تر دارد وگر نھ مانند بحث با 
بھ نظر می رسد کھ در برخی مفروضات روش . سوئدی ھا بھ رد و بدل کردن پاسخ ھا تقلیل می یابد

اید روشن شوند وگر نھ شناختی بین این حقیر و جناب بنی صدر تفاوتھایی ھست کھ آن مفروضات نیز ب
بنده توجھ بھ وقایع زمان نزول و شرایط تاریخی را بھ عنوان مثال . کار ممکن است بھ جایی نرسد

ھمانطور کھ باید بدانیم مثال . شدیدا ضروری می دانم و آنرادر منافات با جاودانگی قرآن نمی پندارم
چرا کھ معانی کلمات در طول –ھ حاال، کلمھ ضرب یا نشوز در زمان صدر اسالم بھ چھ معنایی بوده ن

وقتی بھ تعداد نسلھا . باید با متن تاریخی زمان نزول نیز آشنا باشیم-زمان در ھر زبانی تغییر می کنند
قرآن خواھیم داشت کھ ھر نسل فارغ از اینکھ معنای زمان نزول کلمات عربی بکار رفتھ چھ بوده اند 

یعنی ھمین . د را برای آن کلمات بھ فھم خود از قرآن تحمیل کندبخواھد معانی بکار رفتھ در زمان خو
از چند قرنی بعد از پیامبر تا امروز است کھ می بینیم در زبان عربی کلمھ ضرب . کھ امروز می بینیم

بھ نظر می رسد گسترش سریع اسالم بھ . بھ طور متداول بھ معنی کتک زدن بکار می رود
در ھمین زبان انگلیسی . معانی بسیاری از کلمات عربی شده استسرزمینھای غیر عرب باعث تغییر

معانی بسیاری از کلمات در اثر جھانی شدن زبان انگلیسی از ابتدای استعمار بریتانیا و سپس وارد 
چرا کھ عده زیادی از کسانی کھ بھ زبان جدید شروع بھ تکلم . ١شدن بھ عصر تجدد عوض شده است

بنا بھ شرایط تاریخی ) semantic change(این امر باعث شده تا بخشی از علم زبان شناسی بھ مطالعھ تطور زمانی معانی کلمات -١
. ر این شاخھ از زبان شناسی این فرض وجود دارد کھ معانی کلمھ ھای زیادی در اثر تجدد بھ شکل عمیقی عوض شده استعموما د. بپردازد

یا مثال رشد برخی جنبش ھای فرھنگی . ھمچنین گسترش فرھنگ عامیانھ آمریکایی در دنیای انگلیسی زبان معانی را عوض کرده است
این کلمھ در انگلیسی کالسیک بھ معنی آدم شنگول بی . را عوض کرده است) Gay(عنی کلمھ گی اجتماعی مانند ھم جنس گرایان کھ مثال م
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لمات زبان جدید برای بیان نظراتشان می زنند و این بھ علت عمومیت یافتن می کنند دست بھ انتخاب ک
این معنی ضرب بھ معنای کتک زدن یا . بھ خود زبان جدید باز می گردد و بھ مرور پذیرفتھ میشود
تا آنجا ) مانند اشعار معروف عرب جاھلی(تنبیھ فیزیکی در زمان نزول در ھیچ جای قرآن یا اثر ادبی 

تحمیل معنی امروز این کلمھ بھ آیھ است کھ باعث آفرینش . ستجو کرده ام بکار نرفتھ استکھ بنده ج
قرآن جدیدی شده است کھ جای شک را برای مترجم یا مخاطب باقی نگذاشتھ کھ ضرب ھمان کتک 

حتی در میان خود اعراب امروز مگر آنکھ متخصص زبان عربی کالسیک باشی مانند (زدن است 
لیسی کالسیک کھ می تواند مثال آثار شکسپیر را متوجھ شده از انگلیسی کالسیک متخصص زبان انگ
).بھ مدرن ترجمھ کند

کلمات معانی خود را نھ تنھا در بستر کالمی زمان خود کھ در بستر تاریخی فرھنگی زمان خود نیز 
ط عمومی تاریخی بسیاری از آیات، فھمشان ناممکن است اگر واقعھ زمان نزول آیھ و شرای. می یابند

این امر ھیچ مغایرتی با جاودانگی قرآن کھ ندارد از شرایط تامین . آن زمان را درنظر نگیریم
ھمانطور کھ جناب (ھمین کھ معنی آیھ در متن کالمی و متن تاریخی مشخص شد . جاودانگی ھم ھست

دلیل استمرار طبیعت بھ –بنی صدر می فرمایند بھ علت مستمر بودن بسیاری از امور موردبحث قرآن 
شرایط استفاده از آیھ در تنظیم روابط اخالقی روز گار ما یا ھر روزگار دیگر ) بشر و اصول اخالقی

اما اگر آیھ و کلمھ از متن کالمی و تاریخی صرفا مجرد شدند زمینھ برای بار کردن . نیز محیا می شود
بنابراین ھمانطور کھ مشاھده شد کار کمی .ھر معنایی کھ تصورات ما را تایید می کنند فراھم می آید

ریشھ دار تر از این است کھ نمایان می شود و در این مورد بنده نیازمند زمانی ھستم کھ مقالھ ای 
.منسجم را در نقد و بررسی دیدگاه ایشان بنگارم و از طریق نشر مقاالت بحث ادامھ بیابد

حال اگر . خیال بوده در قرن شانزدھم بھ افراد بی اخالق منصوب می شده است و سپس از قرن نوزدھم برای ھم جنس گرایان بکار می رود
خورد کند و اطالع از این تحول تاریخی نداشتھ باشد بھ سختی بتواند قانع شود یک انگلیسی زبان عامی در متن شکسپیر بھ چنین کلمھ ای بر

.کھ شکسپیر صحبت از یک آدم ھم جنس گرا نمی کرده است
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گفتگوی بنی صدر ): ٢(قرآن فراتر از جنجال پیرامون ضرب زنان در 
حسین و آل

٢٠١١, ٢٦تاریخ انتشار اکتبر 

پاسخ از آقای بنی صدر

١٣٩٠اردیبھشت ٥مصادف با ٢٠١١آوریل ٢٥

با سالم

راست است کھ . از اینکھ آقای احمد آل حسین از بحث آزاد استقبال کرده است، بسیار شادمان شدم
اما چھ کاری مھمتر از کمک بھ بازیافت استقالل و آزادی، . کارھا فرصت کمی برای من گذاشتھ اند

:اما در باره نوشتھ کوتاه ایشان، این یادآوریھا را مفید یافتم. زن و مرد، بخصوص زن

بعلت خود داری از پذیرفتن ) البتھ یک آقای سوئدی نیز در جمع آنھا بود ( بحث با خانم سوئدی -١
موافقت نوک زبانی با روشی . ناره گیری وی بود کھ بھ پایان نرسید حقیقت از سوی خانم سوئدی، و ک

خود تنھا تصمیم (کھ قرآن می آموزد، او را در برابر ادامھ دادن بھ بحث و یا ادامھ ندادن قرار داد 
ادامھ دادن، یعنی پذیرفتن انتقاد بنی صدر از ). گرفت و یا با موافقت دیگران، بر من معلوم نیست

بحث بھ رد . از قرار، در او یا آنھا این آمادگی نبود. مرد بر محور قدرت معمول در غربرابطھ زن و 
با آنکھ متن گویای این واقعیت است کھ طرف یا طرف ھای بحث بھ . و بدل کردن نامھ تقلیل نیافت

و میان–کھ خواستھ شد آنھا نیز در بحث شرکت کنند و نکردند –اسالم شناسان دسترسی داشتھ اند 
.قبول سخن حق و طفره رفتن از بحث، دومی را برگزیده است و یا برگزیده اند

سوره نساء تناقض ١٢٨و اما نشوز ھرگاه مطلق نافرمانی باشد، ھم آیھ را متناقض می کند و ھم با آیھ 
:ببار می آورد

تناقض این دو . ھرگاه نشوز مطلق نافرمانی باشد، نشوز مرد نیز ھمان نافرمانی معنی می دھد-الف 
زیرا اگر بنا باشد ھردو تحت فرمان . آیھ، جز با نشوز را نافرمانی جنسی معنی کردن، حل شدنی نیست

زیرا ما دیگر با رابطھ قوا سر و . یکدیگر باشند، ازدواج واقع نمی شود و آیھ بی موضوع می گردد
رمان مرد بودن زن باشد، آیھ و اگر قرار بر تحت ف. کار نداریم بلکھ با امر ناممکنی روبرو ھستیم

.را نقض می کند١٢٨آیھ ٣٤آن را نقض می کند و اگر زن تحت فرمان مرد باشد، این بار آیھ ١٢٨

اگر یکی و یا ھر دو گرفتار عارضھ . اگر نشوز نافرمانی جنسی باشد، تناقض پدید نمی آید–ب
.نافرمانی جنسی باشند، راه حل را دو آیھ بدست می دھند

محل بروز : اما در آن قسمت از آیھ کھ بھ نشوز می پردازد، بیان قرآن شفاف و سرراست است–ج
حتی . در رختخواب، نافرمانی ای جز نافرمانی جنسی محل بروز پیدا نمی کند. نشوز، رختخواب است

اظھار می شود یا می ) نشوز(= » دست ندادن«اگر عامل و یا عاملھا غیر جنسی باشند، از طریق 
ھرگاه مطلق نافرمانی مراد باشد، غیر از این کھ بھ شرح باال، تناقض ببار می آورد، این قسمت . شوند

از آیھ بس گنگ و مبھم می شود و ادعای قرآن را کھ شفاف و خالی از اعوجاج است، نقض می کند، 
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مزید بر این .محل اظھار نافرمانی، نھ رختخواب می شود و نھ راه حل پیشنھادی مشکل را حل می کند
.کھ ناسازگاریھای نوع دیگر راه حلھای دیگر دارند کھ در آیھ ھای دیگر پیشنھاد می شوند

اما برای اطمینان از صحت معنی، غیر از شناختن امر واقع مستمر و انطباق معنی با اصول –د 
. بکار بردنروش تجربھ یکی ببار نیاوردن تناقض و دیگری: راھنمای قرآن، دو محک وجود دارند

وقتی نشوز نافرمانی جنسی معنی : وقتی این سان آیھ درک شد و بکار رفت، معنی آیھ بدست می آید
اما ھرگاه نشوز مطلق نافرمانی باشد، ھر . می شود، خشونت را می زداید و مشکل را حل می کند

امعھ ھای معنائی بھ ضرب داده شود، خشونت را راه حل می کند و حاصل وضعیتی می گردد کھ ج
.مسلمان و غیر مسلمان کھ در آنھا خشونت بکار می رود، بدان گرفتارند

ھرگاه سری بھ فلسفھ ارسطو بزنیم و ببینیم کھ او، اساس را در تشکیل جامعھ، بر رابطھ قوا می 
گذارد و بنا بر این، سلسلھ مراتب قائل می شود و در این سلسلھ مراتب، زن مادون مرد و تحت سلطھ 

معنی و تفسیر کنندگانی کھ بھ فلسفھء قدرت ارسطو و منطق صوری او باور داشتھ اند، آیھ را . و استا
اما ھرگاه اسالم را بیان آزادی بدانیم و کار این . بر اساس سلطھ مرد بر زن معنی و تفسیر کرده اند

با خدا، بدانیم، زن و بیان را رھا کردن انسان از روابط قوا و آزاد شدن با برقرارکردن رابطھ انسان
زیر سلطھ بلکھ دو زوجی می یابیم کھ ازدواج آنھا توحید فضلھای آنھا می گردد و –مرد را نھ مسلط 

ھر بار ھم کھ محل پیدا کرد، با زدودن زور است کھ باید آن . زور در زناشوئی آنھا بی محل می شود
.از دو طرفرا بی محل کرد و نھ با دادن اختیاربکار بردن زور بھ یکی

توجھ ایشان را بھ . گمان آقای آل حسین بر این کھ بھ شأن نزول آیھ ھا بی توجھم، بجا نیست-٢
قرآن قطعی الصدور و بنا بر این، درایت . این مھم جلب می کنم کھ شأن نزول آیھ در خود آیھ است

ود ، یادآور می شود کھ در بااین وج. روایت در مقام مزاحمت با درایت از اعتبار ساقط است. است
بنا بر روایت، شأن نزول آیھ، تنھا ماندن . سوره نور، آیھ ھا ھستند در باره متھم کردن زن بھ تردامنی

اما در آیھ اشاره ای ھم بھ این . عایشھ ھمسر پیامبر با یک جوان در صحرا، بخاطر جا ماندن است
است کھ ھم امروز نیز، در جامعھ ھا، در عوض، موضوع آیھ ھا امر واقع مستمری. حادثھ نیست

بنا بر این،. در تمامی آیھ ھای قرآن، ھمین روش بکار رفتھ است. فراوان واقع می شود

انتقاد «اگر امر واقعی کھ سبب نزول آیھ شده است را حادثھ بشماریم، ھمان اشکال ببار می آید کھ 
ور واقع زمان خویش است و بکار حادثھ ھا و قرآن راه حل حادثھ ھا و یا ام: گرفتھ اند» کنندگان

و یا، چون شأن نزول آیھ فالن حادثھ است، تنھا در . اموری کھ در زمانھای بعد روی می دھند، نمی آید
حال آنکھ اگر امر واقعی کھ شأن نزول آیھ یا آیھ ھا بوده است را . ھمان مورد، رھنمود کاربرد دارد

پذیرفتھ ایم کھ شکل و –الف : مستمر بشماریم، دو کار کرده ایمشکل و محتوای آن زمانی امر واقع 
رھنمود قرآنی را بھ ھمان –بسا محتوای امر واقع در جریان تاریخ تغییر می کند یا می کنند و ب 

.اندازه کھ دانش پیشرفت می کند و امر واقع تغییر می کند، بھتر می توان بکار برد

نشوز در صدر اسالم چھ معنی می داده است و ضرب بھ کدام معنی اما برای این کھ بدانیم-٣
بنا بر قاعده، روایت در مقام . بکار رفتھ است، دو راه کار بیشتر نداریم، یکی روایت و دیگری درایت

اما درایت اینست کھ دین برای تغییر رابطھ انسان با قدرت . مزاحمت با درایت، از اعتبار ساقط است
در رابطھ انسان با قدرت، تنظیم کننده رابطھ ھای انسانھا با یکدیگر، زور . با خدا استبھ رابطھ انسان

در رابطھ انسان با خدا، تنظیم کننده رابطھ ھا حقوق ذاتی انسان و از جملھ استقالل و آزادی و . است
نی کھ چون صفت دوام بجوید حب بمعنای قرآ–پس در زناشوئی، حقوقمندی و عشق . کرامت او است
الاکراه . بدین قرار، در قرآن، اصل بر خشونت زدائی است. تنظیم کننده رابطھ ھستند–کلمھ می شود 

حال اگر، روایت بھ ما گفت . فی الدین از جملھ بھ این معنی است کھ در دین، اکراه راه و روش نیست
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وده است، این روایت در آن زمان، ھرگونھ نافرمانی را نشوز می گفتھ اند و ضرب ھم بھ معنای زدن ب
.ناقض درایت است و ناچار از درجھ اعتبار ساقط

با این وجود، تاریخ دیگری نیز وجود دارد کھ اعتبارش قطعی تر است و آن، اندریافت کسانی از 
.آیھ ھا است کھ با فلسفھ ارسطو و روش او در سر، آیھ ھا را معنی نکرده اند

در طول تاریخ، معنی کلمھ ھا تغییر می کنند و ھرگاه با معانی کھ اما در باب این اشکال کھ-٤
امروز کلمھ ھا دارند قرآن را بخوانیم، معانی پیدا می کنند کھ مراد شارع نیستتند، مراجعھ بھ معنی 

زیرا تغییر معنی ناشی از تغییر امری است کھ کلمھ . کلمھ در زمان نزول آیھ، اشکال را رفع نمی کند
اگر این مایع تغییر کند، کلمھ . برای مثال، کلمھ آب مایعی را بیان می کند کھ می شناسیم. کندبیانش می 

مگر این کھ امر . کلمھ ھائی کھ امور مستمر را بیان می کنند، تغییر نمی کند. دیگر آن را بیان نمی کند
کار رفتھ اند و در از اتفاق، کلمھ ھا ھستند کھ در قرآن ب. مستمر با امر دیگری جانشین شده باشد

جریان از خود بیگانھ کردن دین در بیان قدرت، امر مستمر موضوع آیھ تغییر داده شده و در نتیجھ، 
مشکل زمان ما بازجستن امرھای واقع مستمر و بازگردان معنائی . کلمھ نیز معنائی دیگر یافتھ است

یکدیگر، انواع دارد و ھر یک از برای مثال، ناسازگاری زن و شوھر با. است کھ کلمھ ھا داشتھ اند
ھرگاه بنا را بر . ھریک از آنھا را کلمھ ای بیان می کند و راه حلی دارد. آنھا امر واقع مستمری ھستند

سلطھ مرد بر زن بگذاریم، ھمھ انواع ناسازگاریھا، بر اساس سلطھ مرد بر زن، تعریف می شوند و 
مراجعھ بھ معنی کلمھ ھا بھنگام نزول آیھ ھا، . زم می شوندبنا بر این، تغییر معانی ال. راه حل می یابند

راه بجائی نمی برد اگر ھمراه نشود با شناخت اصول راھنمای دین بنابر تعریفی کھ قرآن از آنھا بدست 
می دھد و امر واقع مستمر ھر بار کھ می خواھیم بدانیم، در آغاز، کدام امر مستمر موضوع آیھ بوده و 

.ن کرده استکلمھ آن را بیا

گرچھ در زمان ما پیشرفت علمی و فنی زمان را کوتاه کرده است –این روش زمان بسیار می خواھد 
.اما نتیجھ آن بھ صحت بسیار نزدیک است–

کھ توضیح ھا در باره متن، . غیر از نوشتھ، در ذیل آن، یک رشتھ اظھار نظرھا و پرسشھا ھستند
:جود، بھ آنھا نیز یک بھ یک پاسخ خواھم نوشتبا این و. پاسخھای آنھا نیز ھستند

:گفتنی ھا در باب نظرھا وپاسخھا بھ پرسشھا❊

:در باب پرسش اول-١

چون راه حل نشوز است، محض آسان کردن . در آیھ، کلمھ ضرب بھ معنای برانگیحتن است–الف 
اگر . قره نیز بکار رفتھ استسوره ب٧٢بھ این معنی در آیھ . فھم آیھ، صفت جنسی افزوده شده است

.درآمیختن جنسی گفتھ اند، بدین خاطر است کھ در این آیھ ضرب برانگیختن معنی می دھد

اما چرا پیش از آن، آیھ پرھیز از ھمخوابگی را تجویز کرده است، بدین خاطر وارونھ آموزش –ب 
د بگذارد، زن است کھ در در سنت مسیحی کھ بنا بر آن، زن باید خود را چون مرده در اختیار مر

حال اگر این نقش را نداشت، بسا نشوز از نوعی نیست کھ نیاز بھ . ھمخوابگی نقش فعال دارد
آنھا کھ تجربھ زناشوئی دارند، می دانند کھ برخی زنان بی . برانگیختھ شدن زن توسط مرد داشتھ باشد

. ش کند، رغبت اظھار می کنندمیلی جنسی اظھار می کنند و چون مرد بر آن می شود کھ ترک آمیز
.اما اگر چنین نشد، نشوز از نوعی است کھ نیازمند برانگیختن است

:در باب پرسش دوم-٢
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از این رو، در آیھ، . حادترین نوع آن خشونت طلبی یا مازوخیسم است. نشوز یک نوع نیست–الف 
. نست کھ نشوز ذاتی زن نیستآموزش اصلی آیھ ای. چند روش برای چند نوع رھنمود داده است

.عارضھ و بنا بر این، درمان پذیر است

پس مراد از نشوز در این دو . سوره نساء، در مورد مرد نیز نشوز بکار برده است١٢٨در آیھ –ب
. نوع حاد نشوز سادیسم است. در مورد مردان نیز نشوز یک نوع نیست. آیھ، عدم تمکین جنسی است

ھرگاه مرد سادیست بود، . یست کھ مرد مازوخیست وجود ندارد تا تناقض بوجود آیداما این بدان معنی ن
راه حل را بدست داده است و اگر مازوخیست بود، زن کھ فضل برانگیختن را دارد، او را بر ١٢٨آیھ 

.می انگیزد

.ددر آیھ ھای دیگر، امرھای واقع مستمر دیگر مطرح شده اند و راه حلھای دیگر یافتھ ان–ج 

:در باب نظر و پرسش سوم-٣

از جملھ غزالی عدم . اگرشما ندیده اید دلیل ندارد کھ نشوز را کسی عدم تمکین جنسی معنی نکرده باشد
از معاصران، آقایان منتظری و صانعی در نامھ ھای تشویق آمیزی کھ . تمکین جنسی معنی کرده است

–خود، نشوز را عدم تمکین جنسی معنی کرده است او در نوشتھ –بھ آقای ھادی قدسی نوشتھ اند 
آقای طباطبائی، صاحب المیزان نیز عدم . ایرادی بھ نشوز را عدم تمکین جنسی معنی کردن نگرفتھ اند

افزون براین، در . معنی کرده است) فرمانبر شوھران در كام گیرى و تمتعات جنسى(تمکین جنسی 
ھرگاه نشوز غیر از تمکین جنسی معنی دھد ھمان . استقرآن، از نشوز زن و نشوز مرد سخن رفتھ

اما کلمھ نشز انواع عدم . تناقض ھا را ببار می آورد کھ در پاسخ بھ آقای احمد آل حسین یادآور شده ام
نوعی از آن . از این رو، در قرآن، رھنمود ھای گوناگون ارائھ شده اند. تمکین ھا را در بر می گیرد

، می )مناسب ترین معنی برای ضرب در این آیھ(» شوک درمانی«نیاز بھ کھ بھ اصطالح امروز، 
.تواند خشونت طلبی و یا مازوخیسم باشد

:در باب نظر و پرسش پنجم-٤

استقالل و آزادی انسان، بنا بر این تنظیم رابطھ زن با مرد، برپایھ رابطھ انسان با خدا، در 
تمام مواردی کھ رابطھ : مر در آیھ ھای بسیار پرداختھ استقرآن بھ این ا. شمارمھمترین مسائل است

زن و مرد، در ھمھ جامعھ ھا، بر وفق سلطھ مرد بر زن، راه حل جستھ اند، تغییر داده و این رابطھ را 
بر اساس توحید فضائل زن با مردم و حقوقمندی این دو، بمثابھ دو انسان برابر در حقوقمندی و 

افسوس کھ از این دید در قرآن نگرستھ نمی شود و راھنمودھایش . ده استمسئولیتھا، باز تعریف کر
مقابلھ ھا با قرآن، مقابلھ از دیدگاه این یا آن بیان قدرت و این یا آن رابطھ قدرت میان . آزموده نمی شود
اگر این مسئلھ در شمار مھمترین مسائل نبود، چرا می باید در طول تاریخ، بیشترین . زن با مرد است

توجھ اھل دانشھای مختلف را بھ خود جلب کند و امروز نیز در شمار مھمترین مسائل بشمار آید و 
.موضوع بحث آزاد نیز موضوع دیگری نشود

:در باب نظر و پرسش پنجم-٥

و ایجاد جامعھ ای با نظام اجتماعی شورائی و تغییر رابطھ انسان بھ قدرت بھ رابطھ انسان با خدا
پس . سازنده آنست، بدون ایجاد خانواده ای با نظام شورائی باز، تحقق نمی یابد) ص(کھ پیامبر باز 

. امور مستمری کھ مسئلھ ھستند و تغییر رابطھ منوط بھ حل آنھا است، نمی توانند در قرآن نیامده باشند
وقمند کھ چون در قرآن تأمل کنید، ھمھ امور مستمری کھ مانع تحقق خانواده ای از زوجین حق

ازدواجشان حاصل توحید فضلھا و دوام آنھا بھ استقالل و آزادی دو زوج و عمل بھ حقوق است، 
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صد افسوس کھ در جریان از خود بیگانھ شدن دین در بیان قدرت، . موضوع حکم و رھنمود شده اند
الی و نیز بدیھی است کھ تنظیم رابطھ جنسی و م. قرآن کھ روش معنی می دھد، بعنوان روش، رھا شد

اگر تنظیم . برابری زن با مرد در حقوق و اینکھ زندگی می باید عمل بھ حقوق باشد، مھمترین ھا ھستند
رابطھ جنسی اھمیت نداشت، در طول تاریخ و در زمان ما، مدام موضوع بحث نمی شد و زنان سوئدی 

.بحث، بر نمی گزیدنداین آیھ را بر بعنوان موضوع –کھ یک استاد مرد نیز در جمع آنھا بود –

. بدین قرار، مشکالت دیگری کھ در تنظیم رابطھ دو ھمسر نقش دارند، در قرآن، راه حل جستھ اند
اما بیماریھای گوناگون و مسائلی کھ در این رابطھ نقش ندارند، با این وجود، زوجین را مسئول می 

.آیھ ھا و رھنمودھا شده اندگردانند، در حد مسئولیت یکی در برابر دیگری، در قرآن موضوع

:در باب نظر ششم-٦

در آیھ ھای دیگر مسئلھ نشوز با بستر ھمراه نیست و قیاس صوری از ارسطو است و آدمی را از 
در آیھ، از یکی از مھمترین مسائل سخن بمیان است و بیان آن شفاف و . توجھ بھ محتوی غافل می کند

.سر راست است

:نظر ھفتمدر باب -٧

فضل قوام بودن کھ مرد را است، محل عمل جز در زناشوئی نمی . سخنی بس شگفت است این سخن
آیھ نیز صراحت دارد کھ از شوھر سخن بمیان است وگرنھ نفقھ را بر او واجب نمی کرد و از . یابد

.سخن نمی گفت… بستر و

:در باب نظر ھشتم-٨

زیرا مسئلھ رعایت نکردن . ھمین سوره١٢٨نساء می خواند و نھ با آیھ سوره٣٥این نظر نھ با آیھ 
ھستند نیز، ھمان … زنان شکننده و . حفظ غیب و فروتنی با دوری کردن از ھم آغوشی حل نمی شوند

.است) موجود عاطفھ مند والجرم کم خرد(= برداشت نادرست از زن 

:درباب نظر نھم-٩

عنای رھا بودن او از ضد فرھنگ قدرت حاکم بر جامعھ آن روز عرب و جامعھ امی بودن پیامبر بم
و –کاری کھ بغایت مشکل است –بنا بر این ھرگاه بخواھیم چون او امی بگردیم . ھای دیگر است

نیاز بھ . نمی یابیم… فرھنگ استقالل و آزادی بجوئیم، امر واقع مستمر را کھ نشز است، پیچیده و
اگر ھم باشد، یعنی امروز دانش . بردن دانش بھ رابطھ جنسی زن و مرد نیز نیستگذشت زمان و پی

پی برده باشد کھ این امر تمام اھمیت خود را داشتھ است، بیشتر مطمئن می شویم کھ ھرگاه اسالم بیان 
آزادی نبود و قرآن روش زیستن در استقالل و آزادی و حقوقمندی و کرامت نیز نبود، در جامعھ آن 

چنانکھ ھم امروز نیز، با اینکھ این موضوع در زمره . ز عرب، شارع بھ این مھم توجھ نمی کردرو
مھمترین مسائل موضوع تحقیق در رشتھ ھای علمی است، ھیچ بیان قدرت، روشی را کھ قرآن پیشنھاد 

توجھ خانم سوئدی و پاسخ بنی صدر بھ او ھرگاه خواننده مسلمان بھ نظر. می کند، نکرده است
کند، در می یابد کھ وقتی اندیشھ راھنما، بیان قدرت است، نھ امور واقع کھ مسئلھ ھا می شوند، نیک 

در بیان قدرت، ممکن نیست راه حلی یافتھ آید کھ . درک می شوند و نھ راه حلھای درخور را می یابند
.قرآن پیش پای انسان می نھد
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بودن مرد و نشوز و راه حلھای آن، بھ تجربھ کردن راه یکبار دیگر خاطر نشان می کنم فضل قوام 
.حلھا، درک می شوند و صحت خود را نشان می دھند

————————————————————————————————

نظرات و سواالت از احمد آل حسین

٢٠١١آوریل ٢٦

نمایم مجددا از زحمتی کھ جناب آقای بنی صدر کشیده و پاسخھای خود را مرقوم فرموده اند تشکر می
ابتدا نکاتی را ھم جھت شفاف سازی بیشترو ھم جھت قرار . و از تاخیر در تداوم بحث عذر می طلبم

دادن بحث در مسیر سازنده تر یادآور می شوم، تا نقاط اتفاق و افتراق از خلل این بحث بیشتر مشخص 
آقای بنی صدر و سپس بخشی از آخرین نتایج کار تحقیق برروی آیھ مورد نظر را در اختیار. شود

.خوانندگان عالقھ مند قرار داده تا زمینھ برای کسب نظرات مفیدشان فراھم تر گردد

بھ نظر می رسد کھ در برخی موارد اساسی آقای بنی صدر نظرات اینجانب کھ در وبالگ االھیات 
اند، لذا رھایی بخش در مورد آیھ درج شده است را بھ گونھ ای کھ منظور اینجانب نبوده درک کرده

برخی نقدھای ایشان نھ نقد بھ نظر بنده کھ نقد بھ برداشتھای سنتی است کھ بنده از آنان از قدیم االیام 
ھمچنین از ھرگونھ کم خرد . برائت جستھ ام ھرچند گفتگو با سنتی ھا را ضروری دانستھ و می دانم 

آقای دکتر بنی صدر از منطق پنداری زنان بنا بھ دالیل ذاتی نیز بھ شدت فاصلھ داشتھ و ھمچون
یک نکتھ افتراق اینکھ برای اقای بنی صدر معنای کلمات کلیدی و . ارسطویی پیروی نمی نمایم
قریب را جھت احتیاط گفتم وگرنھ از مضمون کالم (یقین است ) قریب بھ(مضمون کلی آیھ واضح و 

د سلطھ غیر ارسطویی دیگر ایشان یقین در این مورد حاصل شده است و در نظر گرفتن بدیلھای ض
برای اینجانب اما بھ علت تفاوت در روش شناسی با ایشان معنای کلمات و مضمون و ). ناممکن می آید

مقصود آیھ در حال شکفتن و شفاف تر شدن است اما ھنوز بھ علت عدم وجود برخی تکھ ھای پازل 
و فرھنگ شناسی و مردم شناسی نیازمند بھ پژوھش ھمھ جانبھ خصوصا در بعد تاریخ شناسی) معما(

.]١[مردم عرب زمان ظھور اسالم است

ی می دانم، اما درایت را نھ امر مطلق کھ نسب» روایت«را الزمھ ارزیابی » درایت«ھمچون شما 
متفاوت از فرد تا فرد وابستھ بھ شرایط و تجربھ و تحصیل دانستھ و امری پویا نھ ایستا می دانم کھ در 

بنابراین درایت و روایت در یک دور . برخورد انتقادی با روایتھای تاریخی خود نیز رشد می کند
ت ما تعیین کند کدام ھرمنیوتیکی قرار دارند نھ در رابطھ ارسطویی ایستا کھ درآن درایت من یا درای

اما روایت را تنھا شان نزول . روایت بھ منظور و مقصود مورد انتظار ما از آیھ نزدیک تر است
ندانستھ و روایت را ھرگونھ سند و شاھد تاریخی و باستان شناسی و مردم شناسی و جامعھ شناختی می 

نھ صرفا شان نزول یا واقعھ ای (» شرایط تاریخی اجتماعی نزول«دانم کھ می تواند بھ روشن نمودن 
موافقم کھ بسیاری از آیھ ھای قرآن فاقد . کمک نماید) کھ در بیان چرایی نزول آیھ صرفا نقل قول شده

اما درک ھیچ آیھ ای ) مثال بسیاری از داستانھای قرآنی در اثر واقعھ خاصی نازل نشده اند(شان نزولند 
رھنگی، سیاسی، اقتصادی، نزول آن ممکن نمی دانم را بدون توجھ بھ شرایط تاریخی اجتماعی، ف

عدم توجھ بھ لزوم آن باعث شده تا بسیاری جامھ درک و . ھرچند این فاکتور کافی نیست اما الزم است
تصورات شخصی یا ایدئولوژیک خود را برآیات بپوشانند نھ آنکھ شیوه درک خویش را از درک آیھ و 

.ن مورد باید بحث بیشتر شوددر ای. شرایط پیرامونی آن شکل دھند

ھیچ کجا معنی نشوز را مطلق نافرمانی یا حتی نافرمانی نسبی نگرفتھ ام، اما در مورد متداول بودن 
منسوب کردن معنی عدم تمکین جنسی در میان مفسرین بھ این کلمھ ھمانطور کھ در نوشتھ ھای قبلی 



احمد آل حسین٣٠

آنگونھ کھ بھ –قرون میانھ (عنا از زمانی دور مطلع بوده ام و گفتھ ام کھ این مبنده بھ وضوح آمده
آنچھ من ھنوز ندیده ام و اینجا تکرار می کنم این . استفاده شده است) عنوان مثال غزالی را فرموده اید

اگر حافظھ مدد رساند از امثال . است کھ ھیچ لغت شناسی این واژه را در این مکان بکار نبرده است
شان این معنا را در تفسیر بکار برده اند و لغت شناسی مدرن و اصولی غزالی تا منتظری و صانعی ای

این قشر از آقایان فرھنگ مردساالر چندین . و نظام مند در مورد آن انجام نداده اند یا من ھنوز ندیده ام
قرن گذشتھ را کھ مصادف بھ سیطره اشاعره بوده است نمایندگی کرده و لذا چون یکی از معناھای نشز 

تعبیر بھ !) بھ اشتباه ترجمھ شده بھ رختخواب(ن و نافرمانی است با توجھ بھ حضور کلمھ مضاجع طغیا
.طغیان یا عدم تمکین جنسی نموده اند

اتفاقا بھ نظر می رسد کھ معنای عدم تمکین جنسی از ھمین فرھنگ می آید کھ مرد را بھ لحاظ جنسی 
و برای وی وظیفھ تامین نیاز جنسی مرد فعال را حتی فعال و زن را بھ لحاظ جنسی ذاتا مفعول دانستھ 

رابطھ فعال و –غزالی در این باب اگر خاطرم باشد . در شرایطی کھ زن مایل نیست تعیین می کند
اینکھ زن در صورت عدم تمکین جنسی باید با او صحبت شود سپس . قلم فرسایی نموده است–مفعول 

رد را بکار فعال کردن این موجود مفعول منفعل وارد از او دوری شود سپس تحریک شود یعنی م
حال آنکھ اگر چنین امر وجود داشتھ باشد باید ریشھ ھای این مسئلھ بررسی شوند نھ آنکھ مرد . کردن

حال ھرچقدر می خواھد خشونت پرھیز و مالیم باشد –را بھ شکل خود مختار در کار برخورد با زن 
ھانی و لغت شناسان امثال او کھ بھ دوران روشنگری اسالمی بیشتر از مفردات راغب اصف. قرار داد–

نزدیک است چنین معنای جنسی بر نمی آید بنابراین دلیل منسوب کردن عدم تمکین جنسی بھ کلمھ 
نافرمانی «بھ فقط » مطلق نافرمانی«ضمن اینکھ تقلیل نشوز از . نشوز تفسیری است نھ لغت شناختی

بلکھ فقط حوزه این رابطھ را محدود . معضل رابطھ نابرابر قوا نمی کندبھ نظر کمکی بھ حل» جنسی
.تر کرده است

مقالھ ھای پژوھشی برخی از ایشان را (سالیانی است کھ بسیاری از روشنفکران مسلمان عصر جدید 
ستی این معنا را رد می کنند و آنرا بھ در) برای آقای بنی صدر لیست کرده بودم با لینک بھ اصل مقالھ

چقدر در بستر نبودن زن را باید . دلیل واضح است. زمینھ ساز سلطھ گری جنسی مرد بر زن می دانند
مرد؟ آیا اگر مازوخیسم مرحلھ آخر عدم . عدم تمکین جنسی دانست؟ چھ کسی این را تعیین می کند

یا آن مراحل ھم مراحل دیگر چیست؟ آ!) احتماال باید تحقیقاتی این را نشان داده باشند؟(تمکین است 
درمانی را دارند؟ اگر نشوز را در آیھ دیگر بھ سادیسم جنسی مرد تعبییر کرده اید و -ھمین شیوه تنبیھی

در این آیھ بھ مازوخیسم زنان، آیا قائل بھ تفاوت ذاتی بین زن و مرد نشده اید و حرف خود کھ این 
یسم بیشتر بیماری مردان است و مازوخیسم بیماری ھا ذاتی زنان نیستند را نقض نکرده اید؟ این کھ ساد

بیشتر مال زنان است را کدام تحقیق نشان داده و آیا این ایده از ھمان ایده مرد را فعال جنسی دانستن و 
زن را مفعول و بنا براین بیشتر خواھان خود آزاری شدن دانستن او نیامده است؟

طھ و زور و قدرت نیست؟ البتھ بھ نظر می حاوی قوی ترین معنای سل» تمکین کردن«آیا خود واژه 
رسد کھ در بحث با سوئدی ھا آقای بنی صدر از این معنا فاصلھ گرفتھ بحث مازوخیسم جنسی کھ پدیده 
بھ غایت پیچیده روانشناختی ونادر یا بسیار کمیاب و شاید تا حدودی مدرن و عموما توام با بازی جنسی 

راه است را بھ عنوان آخرین مرحلھ عدم تمکین بیشتر پررنگ و از اتفاق با تحریک پذیری بیشتر ھم
منظور ایشان از عدم تمکین جنسی و تمکین طلبی جنسی متقابل توسط مرد و منظور ایشان . نموده اند

یکی از روشھای درمان بیماران روانی کھ در –از مازوخیسم جنسی کھ برای آن حتی شوک درمانی 
متداول شد و بسیاری آنرا عملی بھ شدت غیر انسانی و سلطھ طلبانھ و در اوایل قرن بیستم تا دھھ ھفتاد

خوشبختانھ بھ نظر می ( چیست؟ –انقیاد آورنده با عوارض شدید بعدی دانستند از جملھ میشل فوکو 
رسد کھ این روش بھ دلیل ھمان مقاومتھای ساختارشکنانھ دھھ ھای شصت و ھفتاد مطرود یا نادر شده 

).است



برای زنانرھاییاالھیات٣١

کھ ربط آنھا بھ (چگونھ مازوخیسم جنسی یا عدم تمکین جنسی . سواالت اساسی پاسخ نیافتھ اندھنوز
چگونھ . باید تشخیص داده شوند) حال بر آن اضافھ کنید سادیسم جنسی–ھم را نمی دانم از کجا آمده 

بگذریم (ند دو بیماری کھ بسیار متفاوت و حتی متضاد–نشوز می تواند ھم مازوخیسم باشد ھم سادیسم 
کھ برخی روانشناسان قایل بھ وجود این بیماری ھای نیستند و آنھارا با تعاریف و تعابیر دیگری تقسیم 

، آنھم برای مردم قرون ھفتم میالدی تا قرن بیست و یکم کھ بسیاری از علوم )بندی نموده اند
.داردروانشناختی جنسی توسعھ نیافتھ و ھنوز ھم بر سر بھترین روش تنازع وجود

نکتھ دیگر اینکھ می توان بدون مشکل زیادی مدعی شد کھ بسیاری از اوامر مستمر وجود دارند کھ 
تکامل جانواران بھ عنوان مثال یک امر مستمر است . در قرآن نیامده و اصال لزومی ندارد آمده باشد

ای ھاضمھ و ھزاران بیماریھای پوستی و بیمارھ. اما وظیفھ قرآن زیست شناسی و تبیین تکامل نیست
بسیاری از آنھا ریشھ ھای عصبی عمدتا در . ھزار بیماری دیگر ھم در تاریخ بشر مستمر بوده اند

استرس دارند و مشارکت روانشناسان در درمان را می طلبند و ممکن است بر روابط خانوادگی اثرات 
ن میوه آن یک امر مستمر بوده و باال رفتن از درخت خرما و چید. بگذارید مثالی بزنم . سوئی بگذارند

) حداقل تازمانی کھ یک درخت خرما روی زمین وجود دارد و یک نفر بخواھد از آن تغذیھ کند(ھست 
.اما شیوه رفتن باال از درخت یا استفاده از ابزارات آالت آن موضوع کار قرآن نیست

آنچھ برای قرآن مھم است . می دھندقرآن کاری ندارد بھ اینکھ افراد چگونھ این عمل برداشت را انجام
این است کھ من و شما از درخت خرمای ھمسایھ بدون اجازه او –و ما نیز ھمین انتظار را داریم –

مسایل و مشکالت روانشناختی جنسی بسیار زیادی وجود دارند کھ . باال نرفتھ و خرمای او را نخوریم
و شناخت و درمانشان با متخصص است و با گذشت با ھم تفاوتھای بسیار باریک تر از مویی دارند 

از –اما شیوه درمان مازوخیسم جنسی زن یا عدم تمکینش . زمان روشھای بھتر شاید متداول تر شوند
موضوع کارقرآن نیست کھ بھ خواھد حتی برایش –این واژه تمکین باید بگویم کھ بی نھایت نگرانم 

از . ناه بردن بھ مسایل جنسی توانستھ وضوحی بھ کار بدھدفکر نمی کنم پ. مراحل تکنیکی تعیین کند
. عدم تمکین گرفتھ تا مازوخیسم تشخیصشان پیچیده است و خود نیاز بھ نوشتن مقالھ ھا و کتابھا دارد

از تحریک جنسی تا شوک درمانی . این عدم روشنایی در امر توصیھ راه حل نیز خود را نشان میدھد
چنین دامنھ وسیعی از راه حلھا بھ روشن شدن کھ کمک نمی . شده استمنسوببھ معنای کلمھ ضرب

این زن بیچاره ای کھ عدم تمکین جنسی کرده را باید زیر . کند حتی تفسیر ما را مخوف ھم می کند
دستگاه شوک قرار داد حال انکھ آیھ نشوز مرد صحبت از ضرب نمی کند و امر شوک درمانی در 

.کندمورد مرد سادیستی صدق نمی

ھنوز اما مشخص نیست کھ وسط آیھ ای کھ از قوام بودن مرد و قانت بودن زن شروع می شود 
چرا ناگھان بحث خاص جنسی سر بر می دارد؟ مگر کلمات نشوز و مضاجع و ضرب، معانی دیگر 

مگر معانی دیگر آنان توسط دھھا محققی کھ معرفی کرده ام بکار نرفتھ کھ آیھ را ھمزمان . ندارند
ھم خوانی ھم دارند چرا باید نسبت بھ آن معانی کھ با قسمت اول آیھ.بیان صلح و آزادی زن می کند

غافل بود؟ دلیل عدم در نظر نگرفتن آن تعابیر رھایی بخش دیگر و تعبیر جنسی را برتر دانستن 
چیست؟

ھ ظاھرا نھایی آقای اما در نھایت برای کوتاه کردن کالم، تنھا ترجمھ در حال بازنگری خود و ترجم
بنی صدر را جھت مقایسھ می آورم کھ نشان می دھد می توان این آیھ را بھ شیوه غیر جنسی اما بدور 
از ھرگونھ ایجاد رابطھ زور وسلطھ معنی کرد و اگر توجھ شود بھ نظر من ترجمھ جنسی حتی 

٧٣ایشان از ضرب در آیھ تعبیری کھ . براحتی می تواند بھ رابطھ نابرابر و سلطھ جنسی تعبیر شود
بقره دارند را مالک تعبیر این آیھ کرده اند کھ در آن آیھ بھ ھیچ وجھ این کلمھ تحریک کردن جنسی 
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بنده تفسیرش را ھمان گاو بنی اسراییل کھ(نیست و انتظار می رود ایشان ترجمھ خود از آیات بقره 
شود چگونھ آن ضرب ھمین ضرب ھم ھست؟بفرمایند تا مشخص ) قبال بھ اختصار اینجا گذاشتھ بودم

قوام بنا بر معنی کھ مفردات الفاظ قرآن (مردان بانی ثبات زندگی زنانند »:ترجمھ آقای بنی صدر
مردان را نسبت بھ زنان و (کھ خداوند بھ بعضی نسبت بعضی ) بیشی(، بخاطر فضل )بدست می دھد

و بھ آنچھ از اموال خود انفاق . داده است)١) (است) بیشی ھا(زنان را نسبت بھ مردان فضلھا 
و زنان صالح آنانند کھ فروتنند و حافظ غیبی ھستند کھ خداوند . می کنند) وجوب نفقھ بر مرد(

عدم (و ھرگاه از نشوز ) در غیاب شوھر، حافظ حقوق خانواده اند(حفظش را مقرر فرموده است 
( ی اجتناب کنید و آنھا بھ تحرک آوریدآنان ترسیدید، پندشان دھید، از ھمبستر) تمکین جنسی

بنا بر مفردات، (و ھرگاه رغبت کردند، ) چنانکھ میل مرده زنده شود، معنای یازدھم ضرب در قرآن
) در برانگیختن(زیاده روی ) فعل طوع بھ فتح ط خودانگیختھ بھ کاری رغبت کردن معنی می دھد

. ھمانا خداوند علی و بزرگ است. نکنید

: آل حسین از محتمل ترین معنا تا زمانی کھ بحث تاریخی بھ این تحقیق اضافھ شودترجمھ احمد 
از زنان ھستند از طریق آنچھ کھ خداوند بھ آنان نسبت بھ ] مادی و امنیتی[مردان مسئول حمایت «

میزان حمایت بستگی بھ میزان توانایی حقیقی مردان دارد یعنی از ھمھ مردان [دیگران فضیلت داده 
زنان اھل صلح، زنانی . و از طریق دادن نفقھ از اموالشان] کسان درھمھ شرایط انتظارنیستبطوری

و حافظان اسرارمی باشند کھ خداوند خواھان ) بھ تحقیر و سلطھ جویی اقدام نمی کنند(فروتن 
شامل اسرار جنایت یا امور ضداخالقی مردان نمی شود بلکھ منظور حفاظت از [حفظشان است 
پس اگر بھ مرحلھ خوف ]. زندگی و فعالیت ھای مشروع مردان یا خانواده استحوزه خصوصی

سلطھ جویی، مخاصمھ جویی و تحقیر و عدم حفظ اسرار [از نشوز ] نگرانی مستند بھ شواھد[
توسط زنانتان رسیدید آنان را ابتدا پند ] مشروع تا حدی کھ حیات مشترک خانواده را بھ خطر اندازد

حذف پاداش مثبت بھ نشانھ [ارتباط عاطفی خویش را معلق کنید ] رگرنشداگر کا[دھید سپس 
با [از ایشان ] اگر باز موثر نیافتاد[،]اعتراض بھتر عمل می کند تا اعمال پاداش منفی یا ھمان تنبیھ

یا باتوجھ بھ معنی .[ کنید] یا قوامیت[قطع موقت حمایت] توجھ بھ معنی ھشتم از ضرب در قرآن
پس اگر بھ ھمراھی ]. از ایشان جدایی گزینید]٢[برای مدتیقرآن می توان گفت ھفتم ضرب در 

«.بازگشتند از حد انصاف تجاوز نکنید کھ خداوند عالی مرتبھ بزرگوار است

:د نکتھ در مورد ترجمھ فوقاما چن

اما ھنگامی . قوام از ریشھ قََوم بھ معانی بسیار زیادی ھم در عربی ھم در قرآن بکار رفتھ است-١
مسئولیت داشتن «بھ معنی ) براساس قاموس عربی(ھمراه می شود » َعلی«کھ این فعل با حرف اضافھ 

ئول ھستند با تکیھ بر آن توانایی ھایی کھ مردان در برابر زنان مس. است» در قبال چیزی یا کسی
خداوند بھ طور نسبی بھ برخی از ایشان در مقایسھ با دیگران داده است و با تکیھ بر توانشان در 

.پرداختن نفقھ از مالشان

حق زنان در داشتن . این مسئولیت بھ معنای سلب حق زنان برای کار کردن بیرون از خانھ نیست-٢
ھمچنین آیھ با اشاره . دشان یا بھ حفظ میراثشان در آیھ قبل بھ رسمیت شناختھ شده استدرآمد برای خو

بھ نسبی بودن فضایلی کھ خداوند بھ مردان داده مردان را بھ طور یکسان در ھمھ شرایط مسئول 
حمایت مالی و امنیتی از زنان ندانستھ بلکھ آنرا منوط و مشروط بھ توانایی ھای خدادادی و میزان 

بیان مضارع در آیھ فوق بجای –این گونھ صحبت کردن در قرآن .رامدشان و اموالشان کرده استد
می دانیم . بلکھ جنبھ نسبی داشتھ و شرایط را عنوان می کند. جنبھ دستوری و حکمی ندارد–بیان امری
سال (نی درصد نیروی کار جھان را زنان تشکیل می دھند اما بنا بر گزارش بانک جھا٤٠کھ امروز 
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تعداد قابل . این واقعیت دوچیز را نشان می دھد. تنھا صاحب یک درصد اموال می باشند) ٢٠١١
اما در ھمین . توجھی از زنان در دنیای قرن بیست ویکم در وظیفھ قوام بودن مشارکت فعال می کنند
نگ ھا فاصلھ جھان قرن بیست ویکم زنان تا داشتن استقالل مالی و امنیت اقتصادی و اجتماعی فرس

دارند و تا آن زمان کھ این نابرابری حذف شود این آیھ کھ مردان موظف بھ قوام بودن ھستند برقرار 
و اصال چھ وظیفھ ای مھم تر این در قوام بودن کھ مردان در ابعاد اجتماعی بھ تحقق . خواھد بود

بسیاری از این .آرزوی برابری جنسیتی در شکل مشارکت در جنبش ھای اجتماعی کمک نمایند
مشارکتھای اقتصادی زنان تحت اجبار فقر و ناکافی بودن درآمد مردان و بسیاری نیز در جوامع مرفھ 

در ھر حالت، نگاه قرآن با بیان . تر در اثر خواست خود زنان برای داشتن استقالل بیشتر مالی است
ودن مرد باید بھانھ ای یا دلیلی نمی گوید وظیفھ قوام ب. غیر امری خود نگاه معطوف بھ واقعیت است

بلکھ تا آنجا کھ این وظیفھ بر عھده مرد است، . برای محدود کردن زن بھ حوزه خصوصی زندگی باشد
حتی در صورتی کھ زن –وی را در مقام قوام بودن از دادن اجازه بھ خود برای بیرون کردن زن 

منع نموده و می خواھد تا مرد در –د دست بھ برتری جویی و زیر پاگذاشتن تعھدات متقابل می زن
پس می بینید کھ . عوض سھ مرحلھ را تا علنی کردن مشکل و انجام اقدام نھایی جھت جدایی پیش گیرد

.این گونھ ترجمھ نیز می تواند قویاً جنبھ رھایی بخش داشتھ باشد

شارکت آنان در امرار ارزش کار زنان در این آیھ زیر پا گذاشتھ نشده است بلکھ کار زنان و م-٣
ھنگامی کھ صحبت از مسئولیت مرد . ایشان) قوامیت(معاش امری داوطلبانھ است نھ از سر مسئولیت 

می شود این امر نباید تعبیر بھ این شود کھ کار زنان در داخل و خارج از خانھ اولویت ) قََوم علی(
ون کھ مسئولیت زن را بالفاصلھ در ھمین ندارد یا اولویت باید بطور ذاتی باید بھ کار مرد داده شود چ

آیھ نھ مادری کردن یا خانھ داری کردن بلکھ صرفا صلح جویی و تواضع و حفظ اسرار می داند نھ 
.بیشتر

است کھ تعداد » بما«از جملھ خطاھای فاحشی کھ در ترجمھ این آیھ رخ داده مربوط بھ ترجمھ -٤
گرفتھ اند تا درک غلط خود از قوامون » بھ علت«یا » ھ سببب«قابل توجھی از مترجمین آنرا بھ معنی 

مردان بر زنان مسلطند بھ علت آنکھ خداوند برخی را بر «آنان ترجمھ کرده اند کھ . را تکمیل کنند
بھ » می بینید کھ حتی ترجمھ انسجام منطقی ندارد چرا کھ بایستی می گفت . »برخی برتری داده است

بنابراین ھم . نھ بدین شکل گنگی کھ ترجمھ شده است» ا بر زنان برتری دادهعلت انکھ خداوند مردان ر
اینجا بحث مسئولیت . دیگر تفکیک جنسی نیست» برخی بر برخی«قوام بھ معنی مسلط نیست وھم این 

در تامین حقوق مادی و معنوی زنان و بخصوص تامین امنیت است کھ بھ عھده مردان است اما در حد 
معنی می شود کھ معنی » بوسیلھ«یا » بھ میزان«یا » با آنچھ«بھ معنی » بما«.توان شخصی شان

.بسیار متداول تر و متناسب تر با بقیھ آیھ است

رمز جاودانگی آیھ در تاکید آن بر تامین امنیت و رفاه زنان و اولویت دادن بر تفاھم و وفاداری -٥
این اصول اخالقی باید استنتاج شده و . نواده استمتقابل و توجھ بھ شرایط ویژه زنان در جامعھ و خا

.طی یک اجتھاد آزاد بھ تنظیم روابط امروز بین زنان و مردان بستھ بھ شرایط روزتبدیل شود

را در معنای عام آورده و » زن و مرد«ھمچنین آقای بنی صدر از ادعای این جانب کھ گفتھ ام آیھ 
. صحبت نکرده اظھار شگفتی نموده اند» وھر و ھمسرش«مربوط بھ نشوز مرد از ١٢٨برخالف آیھ 

خود ایشان می توانند تفاوت در کلمات را (این شگفتی بھ بنده بر نمی گردد بلکھ بھ آیھ بر می گردد 
و چون ایشان از میان معانی مختلف نشوز و ضرب و مضاجع معانی خاص جنسی را ) متوجھ شوند

اگر قسمت دوم آیھ . پس سوال ما ھمچنان باقی است. صل شدهانتخاب نموده اند این شگفتی برایشان حا
کھ مربوط بھ عدم تمکین جنسی زنان بھ قول ایشان است مضمون جنسی دارد پس چرا آیھ برخالف 
آیھ دیگر از کلمات شوھران و ھمسران مونث استفاده نکرده و از کلمات مردان و زنان بھ شکل 
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چون آیھ اصال مربوط بھ مسایل . ین حقیر چرایی مشخص استاما بنا بھ تفسیر ا.عام استفاده کرده
باید خاطر نشان نمایم کھ خانواده ھستھ ای امری مدرن و جدید است و خانواده در عصر . جنسی نیست

ماقبل مدرن و حتی امروز در اکثر نقاط جھان بھ دلیل در اکثریت بودن جوامع توسعھ نیافتھ خانواده بھ 
در خانواده گسترده زنان از جملھ ھمسران مونث توسط مردان حمایت مالی و . شکل گسترده بوده است

در این خانواده مردان تا بھ سن بلوغ . امنیتی می شده اند و اسالم می خواھد این وظیفھ را گوشزد نماید
و کار می رسیده اند خود در امر امرار معاش مشارکت می نمودند اما زنان کھ شامل خوھران ازدواج 

، می شده مشمول این آیھ قوام بودن و نفقھ می ..ه و فرزندان دختر مجرد و بیوه ھای خانواده و نکرد
امروز بھ علت سلطھ خانواده ھستھ ای در برخی جوامع صنعتی شده و شھرنشین شده وظیفھ . شوند

ھنوز ھم مرد بھ حمایت مالی و امنیتی تنھا بھ ھمسرش محدود شده اما در قدیم این گونھ نبوده است و 
بسیاری مردان از خواھران در خانھ مانده و مادران بیوه شده و دختران کوچکشان حمایت مالی و 

می بینید کھ توجھ بھ شرایط تاریخی و اجتماعی برای فھم یک آیھ صد در صد الزامی . امنیتی می کنند
.است ھرچند کافی نیست

ن آیھ می شوند و کل این مجموعھ زنان وظیفھ آن زنان اھل خانواده کھ ھمسر مرد نداشتھ اند شامل ای
این وظیفھ متقابال در مورد مردان . حفظ حریم خصوصی و اسرار خانواده و قانت بودن را داشتھ اند

بنیان خانواده را قرآن بر وفاق و تعھد متقابل مبتنی بر رضایت متقابل نھاده و . در آیھ دیگر آمده است
چون تعھد توسط زن زیر پا . یچ وجھ مفھموم سلطھ طلبی بر نمی آیداز این ترجمھ و تفسیر بنده بھ ھ

گذاشتھ شود، آنگاه مرد دعوت بھ مدارا و ایجاد تاخیر در معلق کردن برخی از تعھدات متقابل خود 
این معنا از آیھ عدالت را با حفظ تفاوت ھای روحی و جایگاھی بین . چون حضور در خانھ شده است

برخی تفاوتھای بین زن مرد ساختھ فرھنگ غلط . د نھ با نادیده گرفتن آن تفاوتھازن و مرد تامین می کن
جامعھ اند و باید از بین بروند چون کھ مایھ و بھانھ بی عدالتی می شوند مثال اینکھ زنان کم خردند یا 

د نھ حذف آن تفاوتھا را نھ می توان انکار کر. اما برخی تفاوتھا ذاتی و طبیعی اند . ذاتا احساسی اند
. نمود مگر با اعمال جراحی ھای جنسیتی و ھرمون درمانی و غیره، مثال مرد نمی تواند باردار شود

شرایط جسمی و احساسی و سالمتی و عاطفی مادر بھ شدت تا ماھھا و . بار دار شدن فقط نھ ماه نیست
.بلکھ سالیانی تحت تاثیر این امر است

ن این تفاوتھای طبیعی است و مھیا و حفظ کردن شرایطی کھ وظیفھ اخالقی یک جامعھ در نظر گرفت
قرآن بھ این تفاوت اذعان دارد و مرد را در شرایط فوق تا . این تفاوتھای طبیعی عامل تبعیض نشوند

بالفاصلھ آنرا مشروط . حدی کھ برقرار ھستند مسئول تامین مالی و امنیتی می کند اما نھ بھ شکل مطلق
آیھ قبل بھ زن حق ) . بھ میزان و واسطھ آنچھ خداوند بھ ایشان فضل داده (بھ شرایط نسبی میکند

در نظر گرفتن این ویژگی . داشتن اموال خود را می دھد و مرد را از مداخلھ و تصرف منع می نماید
کھ رعایت حال وی را در ھنگام اختالف و –نھ صرفا ذاتی او –ھاست و موضع خاص زن در جامعھ 

در عمل متقابل الزم کرده و آیھ از مرد می خواھد طی سھ مرحلھ این رعایت حال خاص ایجاد تاخیر 
در باب نشوز مردان چون صحبت از قوام بودن مردان ١٢٨اما در آیھ . زن و تاخیر را انجام دھد

شوھر است آنرا در رابطھ با شوھران و ھمسران )سلطھ طلبی(برای زنان نیست و مسئلھ فقط نشوز 
در این صورت دیگر نیازی بھ ایجاد تاخیر سھ . بکار می برد نھ مردان و زنان بھ شکل عاممونثشان

اگر این . مرحلھ ای نیست و مسئلھ اختالف و سطلھ طلبی مرد را می توانند بدون تاخیر، عمومی نمایند
در امری بھ غایت نادر مگر مشکل جسمی (نشوز بھ معنی مازوخیسم جنسی یا عدم تمکین جنسی مرد 

مشکل جنسی مرد نیز بایستی ابتدا با . آیھ نمی گفت جھت مصالحھ بدون درنگ کمک بجویید) کار باشد
بدین گونھ می بینیم کھ جای شگفتی !حفظ حریم خصوصی و ھمان مراحل سھ گانھ سکسی حل می شد

.از این تفاوت بین این دو آیھ از بین می رود
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آیا . ای کھ در این مرحلھ از آیھ ارائھ کرده ام بیاندازیداکنون از شما می خواھم نگاھی بھ ترجمھ
.از ابتدا تا انتھا. مشخص نیست کھ تمامی اجزا و کلمات آیھ بھ ھم مربوط ھستند

آیا «(٥الزخرف ): مورد١(یکی از معانی کلمھ ضرب در قرآن دست بر داشتن، دریغ کردن است
معنی دیگر جدا کردن، جدایی ]٣[). »یم یا دست برداریمشما دریغ کناز دادن این یادآوری ھا ھم بھ 

بین منافقین و مومنین (١٣الحدید –) خدا حق را از باطل جدا می کند(١٧الرعد ): مورد٢(افکندن 
).واری جدایی کننده با دری کوچک بین ایندوستدی

اگر ھم باشد . معنی مورد نظر آقای بنی صدر در بقره بھ نظر بنده بھ ھیچ وجھی تحریک کردن نیست
ضرب در آیھ مربوط بھ گاو بنی اسرائیل بھ معنی اعمال کردن و بکار بردن است نھ . جنسی نیست

دن گاو توسط پدر طالقانی در تفسیر قرآنشان رد شده معنی زنده ش. تحریک کردن گاو بھ زنده شدن
ارباب «عالمھ غروی کھ در وبسایت » آدم از نظر قرآن«ھمچنین مراجعھ کنید بھ کتاب . است

.موجود است» حکمت

در (٤٤سوره ص ): مورد٣(اعمال کردن یا بکار بردن : معنی ھشتم از لیست معانی قرآنی ضرب
یاھانی را بگیر و در درمان بیماریت بکار ببر ولی مترجمین باسواد ما مورد ایوب پیامبر می گوید گ

کلمھ ضرب را بھ معنی زدن فیزیکی دانستھ و چون مشخص نیست باید گیاھان را بھ چھ کسی بزند از 
داستانھای توراتی در مورد ایوب استفاده کرده گفتھ اند بایستی ھمسرش را با ترکھ بزند درحالیکھ ھیچ 

بکار بردن پوشش برای پوشاندن سینھ (٣١و ٣١النور –) ز ھمسر وی در این میان نیستنشانھ ای ا
مربوط می شود بھ مسألھ درخواست ذبح گاو (٧٣بقره –) ھا و بکار بردن پاھا برای نمایش زیبایی

توسط خدا بھ بنی اسرائیل و ایراد ھای آنان کھ در انجام اینکار می خواستند نھایت وسواس را 
برند تا انجام یک حکم شرعی نمادین توسط ایشان بھ نھایت دقیق باشد و سپس مسئلھ قتلی کھ در بکار

بین آنان صورت گرفتھ بود و بھ راحتی از تشخیص قاتلین و علل و عاملین آن طفره می رفتند و 
ادگرایی سپس قرآن این دو مسئلھ را کنار ھم می گذارد و بنی. انگشت اتھام بھ یکدیگر دراز می نمودند

و اعمال آن بھ بنی اسرائیل در زمان موسی را بھ زیر سوال می برد و بعد از ذکر داستان ذبح گاو
داستان قتل می گوید اگر دقت و وسواس در انجام احکام نمادین عبادی را نسبت بھ مسائل حقوقی و 

با مثال عینی یی مذھبی راچنین آیھ زیبایی کھ بنیادگرا.حقیقی می داشتید حیاتتان بھ خطر نمی افتاد
تعریف کرده و بھ زیر سوال می برد باز قربانی جھل مترجمین و مفسرین شده و در ترجمھ ای مبتنی 

.بر خرافات از خود جملھ ساختھ اند کھ خدا گفتھ اجزای گاو را بر بدن مقتول بزنند تا زنده شود

رسیدن بھ یقین در منظور شارع را بھ ھیچ وجھ غیر ممکن نمی دانم و مانند برخی از آقایان –]١[
ھرمنیوتیکی نسبی گرا معتقد نیستم کھ قرآن منظورھای متعددی بستھ بھ نوع فھم خوانندگان دارد و متن 

ویسنده مستقل می شود و رسیدن بھ یقین عین رسیدن بھ مقصود نھایی شارع بوده کھ از ن/از گوینده
بحث مفصل در رد این گونھ برداشت ھا را . نظر ایشان ھمان ذات دین است و فھم یقینی اش ناممکن 

و مرحوم عالمھ سید محمد جواد غروی نائینی در کتب خود از جملھ ظن فقیھ و فقھ استداللی انجام داده 
.من اینجا وارد این بحث نمی شوم

قطح قوامیت یا جدایی گزینی باید موقت در نظر گرفتھ شود نھ دائم بھ خاطر اینکھ بالفاصلھ آیھ - ]٢[
.ھ چون زنان برتری جو بھ ھمراھی بازگشتند باید عمل فوق متوقف شودعنوان می کند ک

مثال : اولمعنی : معنی کلی بکار رفتھ است٨آیھ از قرآن با حد اقل ٥٤مورد کلمھ ضرب در –]٣[
–١١٢و ٧٦و ٧٥و ٧٤نحل -٤٥و ٢٥و٢٤ابراھیم -١٧الرعد -٢٦بقره ): مورد٣٠(زدن 
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–٧٨و ١٣یس –٣٩و ٩فرقان –٣٥النور –٧٣الحج -٤٥و ٣٢الکھف –٤٨االسراء 
الحشر -٣محمد –٥٨و ٥٧و ١٧الزخرف –٢٩و ٢٧الزمر –٥٨و ٢٨الروم –٤٣عنکبوت 

برای جھاد یا (مسافرت کردن و یا بھ قصد امری عزیمت کردن :معنی دوم- ١١و ١٠التحریم –٢١
منع جنگ با کسانی کھ اظھار صلح می کنند (١٥٦آل عمران -٢٧٣بقره ): مورد٦) (کسب روزی

:معنی سوم؛ ٢٠المزمل –١٠٦مائده –١٠٤و ٩٤النساء –) جھت کسب غنایم و تصاحب اموال
نھ ضربھ ھای مستمر کھ از آن تعبیر کتک زدن یا تنبیھ کردن فیزیکی (ضربتی و آنی کنش فیزیکی 

ھمھ نکتھ در) (مورد٩) (کسی فرق می کند” کتک زدن“بھ چیزی یا کسی با ” ضربھ زدن“–شود 
): مورد ذیل حتی ھمین کنش ضربتی بھ شکل استعاره آمده است و معنی فیزیکی از آن نمی شود٩

جزو متشابھات یا داستانھای اسطوره (بر سنگ و جوشیدن چشمھ ھای دوازده گانھ زدن عصای موسی
االنفال –) مجددا زدن عصا بر سنگ(١٦٠االعراف –) ای برای بیان حقیقت است نھ واقعیت عینی

دستور خدا بھ فرشتگان جھت تثبیت قدم مومنین در مبارزاتشان و ایجاد رعب و وحشت و (١٢و ١٢
سپس بر باالی گردان ھایشان بزنید و «ل مخالفین، سپس بھ فرشتگان خطاب می کند ناتوانی در د

قطعا کھ فرشتگان توان انجام کار فیزیکی و عینی کھ ندارند و این استعاره » انگشتانشان را قطع نمایید 
ای بھ نظر می رسد در زبان عرب کھ یعنی ستمگران قدرت نقشھ کشیدن و چاره جویی و عمل کردن 

) روانی–فرشتگان عوامل حیات و تطور طبیعی و اجتماعی (ھ ھایشان را بنا بھ شرایط روانی نقش
مجددا استعاره (٥٠االنفال –) حاصل از مبارزه افراد عدالت جوی ثابت قدم و استوار از دست بدھند

، است کھ می گوید چون فرشتگان جان منکران حقیقت را می گیرند بر پشت و صورت آنھا می زنند
–) مانند مورد قبل(٢٧محمد –) یعنی آنان را بھ ھوش می آورند و حقیقت را بھ ایشان می نمایند

) جزو متشابھات یا داستانھا اسطوره ای قران است–زدن عصا بھ دریا جھت شکافتن آن ) ٦٣الشعراء 
بت ھا ضربھ ای با دست راست بر پیکر «کھ بھ غلط ترجمھ مالنقطی شده است (٩٣الصافات –

، ھر کس می تواند بھ پرسد چگونھ یک ضربھ می توان بھ چند بت ھم زمان زد و چرا اصال باید »زد
قران دست راست ابراھیم را ذکر می کرد، چھ فرقی می کرد اگر با دست چپ آن ضربھ را وارد می 

مینان بھ بت با ایمان و اط. کرد تا بت ھا بشکند؛ این ھم ناشی از عدم درک استعاره ھای عربی است
ضرب (٤محمد –) ھای آنھا ضربھ وارد کرد یا بھ عبارت امروزی مشروعیت آنان را درھم شکست

الرقاب ھم استعاره دیگری است دراین آیھ در مورد جنگ آورده شده است کھ ترجمھ تحت الفظی 
؛ ھر » لبھ کنیدچون آنان را در میدان جنگ مالقات کردید گردانھایشان را بزنید تا غ«موجود می گوید 

این حکم در . دشمن در جنگ نایستاده تا کسی گردنش را بزند. کس می داند چنین چیزی ممکن نیست
مورد اسرا نیست چون می گوید تا غلبھ کنید و بعد بالفاصلھ می گوید اسرا را در ازای غرامت جنگی 

ضرب الرقاب نیز -آزاد کنید، کسی نیست بپرسد چگونھ می شود در جنگ گردن زد تا پیروز شد
قاعدتا استعاره است از بھ قصد ناتوان کردن دشمن از تصمیم گیری جنگیدن و یا شاید بتوان گفت 
منظور این است کھ رئوس تصمیم گیری و سران یا رھبران جنگی آنان را در میدان نبرد ھدف 

بھ سرنوشت (٦١البقره ): مورد٤(تعیین سرنوشت یا تعیین تکلیف کردن :معنی چھارم؛ )بگیرید
( ١١کھف –) سرنوشت ذلت دچار شدن(١١٢و ١١٢آل عمران –) بیچارگی و ذلت دچارشدن

بھ راحتی متوجھ می شوید کھ ” در گوششان چندین سال ماندن در غار را زدیم“ترجمھ تحت اللفظی 
ن مسیر، بازکرد:معنی پنجم؛ )کلمھ ضرب استعاره است یعنی مقدر کردیم چند سالی در غار بمانند

:معنی ششم؛ )در دریا برایشان راھی بزن یا راھی باز کن(٧٧طھ ): مورد١(مشخص کردن راه 
شما دریغ کنیم آیا از دادن این یادآوری ھا ھم بھ (٥الزخرف ): مورد١(دست بر داشتن، دریغ کردن

دا حق را از باطل خ(١٧الرعد ): مورد٢(جدا کردن، جدایی افکندن :معنی ھفتم؛ )یا دست برداریم
؛ )بین منافقین و مومنین دیواری جدایی کننده با دری کوچک بین ایندوست(١٣الحدید –) جدا می کند
.کھ در متن فوق عنوان شد:معنی ھشتم
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گفتگوی آل حسین ): ٣(فراتر از جنجال پیرامون ضرب زنان در قرآن 
صدر و بنی

٢٠١١, ٢٦اکتبر در انتشار

.٢٠١١آوریل ٢٥–احمد آل حسین 

در ادامھ بحث دوست دارم تا نظر آقای بنی صدر را بھ آخرین نتایج تحقیق خود در زمینھ ادبیات 
از .و این نتایج را برای اولین بار از طریق این مباحثھ منتشر می نمایم. موضوع این آیھ جلب نمایم

در این نوشتھ سعی کرده ام اھمیت . دایشان دعوت می نمایم تا مطلب را با دقت و حوصلھ مطالعھ نماین
روش شناسی ھای . توجھ بھ متن تاریخی شکل گیری تفکرات اسالمی و قرآنی را با مثال نشان دھم

مختلف انتخاذ شده توسط اسالم شناسان را طبقھ بندی نمایم و نشان دھم کھ کار مفسرین بھ کدام روش 
ریخی نزول آیات محدود بھ شان نزول شناسی و نشان داده ام کھ توجھ بھ زمینھ تا. نزدیک تر است

حدیث و روایت شناسی نیست و نباید باشد و نشان داده ام کھ معنی نھایی آیھ ھنوز با قطعیت تا تکمیل 
نشان داده ام جاودانگی پیامھای . نشدن تاریخ شناسی و مردم شناسی جامعھ عرب قابل ابراز نمی باشد

. ریخی نزول خدشھ دار نمی شود بلکھ حتی تثبیت و تقویت می گرددقرانی نھ تنھا با بررسی زمینھ تا
فکر می کنم این نوشتھ کھ در ادامھ می آید می تواند بھ آقای بنی صدر و ھر محقق و مفسر دیگر کمک 
کند تا مختصات روش شناسی خود را بھتر برای خوانندگان خود تعریف کنند یا اصال بھ خوانندگان 

بگویند کھ روش شناسی آنان دارای چھ ویژگی ھایی در خصوص برقراری خود با روشنی بیشتری
.اجتماعی دارد-رابطھ بین متن کالمی و متن منطقی و متن ارزشی و متن تاریخی

رویکردھای روش شناختی بھ فھم آیھ سی چھارم سوره زنان

کران مسلمان برای اسالم ستیزانی کھ تالش روشنف. معنای این آیھ امری جدید نیستاختالف بر سر
فھم بھتر آیھ را محکوم بھ مالھ کشی و توجیھ گری و تعمیم زورکی ارزشھای مدرن بر یک متن پیشا 
مدرن می نمایند بی توجھی و عدم اطالع خود را نسبت بھ این امر تاریخی نشان می دھند کھ چنین 

ترجمھ ھای متعدد و متضادی از تفاسیر و . تالشھایی بھ ھیچ وجھ جدید و محدود بھ دوران مدرن نیستند
.اولین نسل ھای مفسرین و متألھین مسلمان بر جای مانده است

نشان می دھد اکثر مفسرین قرون میانھ میالدی » اخالق جنسی و اسالم«کسیا علی درکتابش با عنوان 
تھ و را برتری جویی، طغیان گری، عدم انجام تعھدات دانس» نشوز«مفھوم ) قرن سوم تا دھم ھجری(

وظیفھ زن را در رساندن خدمات برخی از آنان مانند الطبری در مقابل وظیفھ نفقھ دادن توسط مردان،
دانستھ و در نتیجھ نشوز را عدم تمکین یا عدم ) بھ علت فعال بودن جنسی مرد(جنسی بنا بھ میل مرد 

و فاسد اخالقی شدن زن عده ای اندک از ایشان نشوز را نا مومن شدن . فرمان بری جنسی دانستھ اند
اکثر فقیھان معتقدند . در مورد کلمھ ضرب ھم از ھمان قرون اولیھ محل اختالف بوده است. دانستھ اند

کھ در مواردی کھ زن بھ تکلیف جنسی خود نمی پردازد یا خانھ را بھ طور مستمر بدون اجازه یا 
د می تواند وظیفھ نفقھ دادن خود را بھ ھماھنگی با مرد ترک می کند و پایبندی بھ وظایف خود ندارد مر

.طور موقت تا زمان مشخص شدن تکلیف، معوق نماید
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کھ در زبان عرب در اشاره بھ جفت گیری شترھا نیز بکار می رفتھ را » ضرب«برخی دیگر کلمھ 
مکین از جملھ متجددین کھ نشوز را عدم ت. معتقدند کھ بھ شکل استعاره ای در این آیھ استفاده شده است

جنسی زن گرفتھ اند گفتھ اند کھ آیھ خواستھ تا مرد ھنگام مطالبھ رابطھ جنسی خود را بھ زن تحمیل 
از ) نشوز(در صورتی کھ عدم تمکین زن تداوم می یابد . ننماید و وی را مورد تجاوز جنسی قرار ندھد

مدتی را از زنان سپس . مردان خواستھ شده تا وارد گفتگو و درک ریشھ ھای عدم تمایل زن شوند
و زن خواستھ جنسی مرد را (دوری کنند تا شاید بدین شکل میل بھ عمل جنسی در زن تقویت شود 

و سپس اگر این مرحلھ نیز ) تحمیل و زور حساب نکند و این میل بھ مرور در خود وی حاصل شود
اگر باز زن ). استھ زنعلی رغم خو(پاسخ نداد مرد بھ انجام زدن مالیم یا عمل جنسی با زن بھ پردازد 

مجددا مقاومت نشان داد کار را بھ بیرون خانواده و جستجوی راه حل با وارد کردن اقوام از دو طرف 
طبری در تفسیر خود اشاره بھ حدیث می کند در مورد تعبیر خود از ). آیھ بعدی(باید کشانیده شود 

نظور از نشوز پرسیده شد وی گفت وقتی می گوید چون از محمد م) نھ بھ معنی لغت نشوز (نشوز 
.»وقتی کھ زن بھ فراش مرد نمی رود«یعنی 

این نظر کھ نشوز صرفا عدم تمکین جنسی است نھ طغیان در امور دیگر، ھرچند نا متداول بوده است 
فاطمھ مرنیسی کھ شرح آن خواھد آمد نشوز را . اما ھنوز در میان برخی از متأخرین پذیرفتھ شده است

ن جنسی گرفتھ و ابولحسن بنی صدر، سیاستمدار فیلسوف و اسالم شناس ایرانی معاصر، نیز عدم تمکی
معنی نشوز را عدم تمکین جنسی گرفتھ است اما ضرب یا مرحلھ سوم را نھ بھ تحمیل جنسی بلکھ بھ 

بنابر این مرد ابتدا گفتگو می کند سپس از بستر زن دوری می . تحریک کردن جنسی ترجمھ کرده است
رقیھ واریس مقصود نیز در تفسیر خود ھرچند نشوز . ند و سپس سعی در تحریک کردن زن می نمایدک

را عدم تمکین جنسی نگرفتھ بلکھ مخاصمھ جویی و دشمنی و برتری جویی زن می گیرد اما کلمھ 
مردان با شخصیت ضعیف یا دچار شکست . ضرب را بازگشت بھ رابطھ نرمال جنسی با زن می داند

مورد اذیت و قلدری زنانشان قرار می گیرند باید از نصیحت زنان آغاز نمایند سپس مدتی از شده کھ
.ھم بستری بھ پرھیزند و آنگاه بھ رابطھ معمول جنسی خود بازگردند

مفسر قرون میانھ، مردان را محافظان و راھبران زنان میداند بھ ) میالدی١٣٧٣تا ١٣٠١(ابن کثیر 
طبری تاریخ . مدیریت و ھدایت گری و تشخیص انحراف ذاتاً بھتر از زنان ھستندعلت آنکھ مردان در 

نویس قرن نھم میالدی تاکید می کند کھ کتک زدن نباید باعث ایجاد جراحت شود و در میان مفسرین 
عصر جدید محمد عبده و رشید رضا و سید قطب نیز تنبیھ فیزیکی را در شرایطی کھ حیات خانواده در 

ھمچنین است متألھ متأخر القراداوی . دی است بھ گونھ ای کھ ایجاد جراحت نکند پذیرفتھ اندمخاطره ج
کھ معتقد است مردان شایستھ پیروی شدن توسط زنان می باشند و در صورتی کھ این زن دست بھ 

ر جاھایی غی(طغیان یا عدم پیروی بزند مرد می تواند با دست در جاھایی از بدن او کھ حساس نیستند 
در میان برخی از مردم عامی شبھ جزیره عربستان این معنا از ضرب متداول است . بزند) از صورت

بلکھ یک بار زدن ضربھ مالیم با انگشت می ) ضّرب با تشدید بر راء(کھ آنرا نھ معادل کتک زدن 
ل قول از نق(دانند بھ شکل نمادین جھت اولتیماتوم دادن کھ ھنوز سنتی در مورد تادیب کودکان است 

).دوستی عرب

ھر کدام از این تفسیر و ترجمھ ھا متاسفانھ مشکالت خاص خود را با سایر بخش ھای آیھ و آیات قبل 
و بعدی و معانی کلمات در دیگر جاھای قران و روایات مطرح شده و ارزشھا و اصول فکری اخالقی 

ھیچ کدام از این تفسیر ھا مبتنی بر . ندقرآن داشتھ اند و از این رو ھرگز نتوانستھ اند محل اجماعی شو
و کلمات و اصول و ) نھ صرفا شان نزول(روشنی کھ رابطھ بین شرایط نزول » روش شناسی«

بسیاری از آنان پیش فرضھای ذھنی خود . را مشخص نماید نبوده اند… ارزشھا و معانی و تاریخ و 
.تقادی آن پیش فرض ھا امتناع می نمایندرا مبنای تفسیر قرار داده و از بھ زیر سوال بردن خود ان
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بنابراین ترجمھ ھای سنتی متداول چھ قدیمی چھ جدید از تشخیص شرایط تاریخی نزول آیھ و تحلیل آن 
طفره می روند و ترجمھ لغوی را با تکیھ بر دانش خود از شایستگی ھای ذاتی زن و مرد بھ ترجمھ 

جھ بھ شرایط تاریخی این آیھ مغایرت دارد با جاودانھ دانستن از نظر ایشان تو. این آیھ تحمیل می نمایند
اما ترجمھ آیھ را براساس مفروضات ذھنی و نظری و ایدئولوژیک خود، معادل جاودانگی قرآن ! قرآن

در نقطھ مقابل ایشان مفسیرین متاخر و متجددی ھستند کھ بھ متن تاریخی آیھ توجھ کرده و . می دانند
ی کھ بھ مردان حق برخورد فیزیکی بھ زنان بدھد یا ایشان را بھ دلیل فیزیکی بنابراین از مفروضات

زمخشری . برتر ودر نتیجھ در مقام قیم و سرپرست و مسلط و مدیر قرار دھد زیر سوال می برند
دوازدھم میالدی مردان را سرپرست زنان میداند بھ علت برتری ذاتی فیزیکی و -مفسر قرن یازدھم
دان و ھمین گونھ است نظر اسالم شناس معروف ابولعال مودودی متوفی بھ سال احتماال عقلی مر

ضمن پذیرش وظیفھ سرپرستی مردان آنرا نھ ) ١٩٨٨-١٩١٩(اما در این میان فضل الرحمان . ١٩٧٩
بھ علت تفاوت ذاتی کھ امری وظیفھ ای می داند کھ خدا بر عھده مردان گذاشتھ چرا کھ دارای کارکرد 

.برای زن و خانواده و جامعھ استیا اثر مثبتی

از میان اسالم شناسان متاخر کھ روش ھرمنیوتیک و زمینھ شناسی تاریخی را بکار برده اند معروف 
و پروفسور ) تاریخ نگار تونسی(، )جامعھ شناس مراکشی(ترین ھا شاید 

اما معنی کتک زدن در آیھ را زیر سوال نبرده ) استاد آمریکایی مطالعات اسالمی باشند(امینھ ودود 
ƮƹқỸƱ . گرفتھ است» ترک کردن«در ترجمھ معروفش از قرآن کلمھ ضرب را بھ معنی ңỸƹǔҗǎ Ʈƣǁ. اند

بر اساس تحلیل معناشناختی وزبان شناختی قران شش معنا را برای ضرب فرض نموده و 
.دانستھ است»تاثیر گذاشتن بر زنان» نزدیک ترین معنا را 

از قرنھا پیش، توجھ . توجھ بھ زمینھ تاریخی نزول آیات و اتخاذ روش ھرمنیوتیک امر جدیدی نیست
. بھ شأن نزول آیات با تکیھ بر روایات و زندگی شخصی محمد کامال متداول و پذیرفتھ شده بوده است

ل انتقادی بدانھا نگاه نکرده و اما مشکل اینجاست کھ این روایات را در غربال درایات نریختھ و بھ شک
شناخت و مطالعھ زمینھ تاریخی را بھ وقایع روایت شده حول آیھ مورد نظر محدود نموده و روشھای 
. نظام مند جامعھ شناختی و مردم شناختی زمان و زمینھ ظھور اسالم را بھ ھیچ وجھ در نظر نداشتھ اند

وشنفکران مسلمان در ھمان حد بررسی شان نزول این امر باعث شده تا امر زمینھ شناسی در میان ر
از طریق روایات بی اھمیت جلوه نموده و بسیاری از این روشنفکران با ابراز بی اعتمادی نسبت بھ 
روایات و احادیث آنگونھ کھ توسط مفسرین سنتی بکار رفتھ، بھانھ قرار داده و بھ کار ترجمھ و تفسیر 

. بھ پردازند) کھ از نظرایشان غیر قابل سوال ھستند(یک خود بر مبنای مفروضات نظری و ایدئولوژ
در حالیکھ برای مفسرین سنتی، مفروضات نظری پیرامون تفاوتھای ذاتی مرد و زن مبنای امری 
مستمر و مبنای ترجمھ و تفسیر پدرساالرانھ ایات قرار گرفتھ است، برای روشنفکران مسلمان بی اعتنا 

مبنای ) بھ مثابھ امور مستمر(ضات لیبرال و حقوق بشری قرن بیستمی بھ تاریخ شناسی نزول، مفرو
.قرار می گیرند) بھ مثابھ متن جاودانھ(ترجمھ قران 

:اجتماعی آیات بھ قرار زیر قابل طبقھ بندی ھستند-نظرات در مورد زمینھ سنجی تاریخی

وده اما کاربرد آیھ در آنان کھ معتقدند کھ زمینھ و زمانھ ظھور آیھ ھا خاص ب:روش شناسی سنتی
بنابراین نیازی بھ توجھ اساسی . زندگی بشری مستقل از آن زمینھ خاص ظھور مستمر و جاودانھ است

از نظر ایشان نیازی نیست بدانیم . بھ زمینھ ظھور نیست چون ھرچھ باشد آیھ قابل کاربرد ابدی است
این حکم در . ف برادرانشان دانستھدر چھ زمینھ اقتصادی، قرآن ارث خواھران از والدینشان را نص

بررسی زمینھ وقتی واقعا الزم می شود کھ . اجتماعی قابل تعمیم است و کاربرد–ھر شرایط اقتصادی 
در این صورت روایات بھ کمک می آیند تا معنی . در مورد ترجمھ و تفسیر آیھ ای اختالف وجود دارد
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آیھ عمدتا بھ شکل منفرد بررسی شده و با بر اساس این روش سنتی ھر. درست را بھتر درک کنیم
و با تکیھ بر علم کالم و کلمھ شناسی پیچیده ھمان آیھ بدون توجھ بھ اصول فکری و فلسفی قرآن

مانند تفسیر (استفاده از حدیث یا روایت شناسی حول ھمان آیھ خاص کار تفسیر صورت می گیرد 
عی ھستند، برای ایشان بھترین معنا معنایی است چون کلمات در ھر زبانی دارای معانی متنو). طبری

قران کاتالوگ یا رسالھ عملیھ برای تمام .کھ با حدیث و اصول فکری شخصی خودشان ھمخوانی دارد
مثال . فصول است و اگر جامعھ امروز با دیروز فرق دارد این جامعھ امروز است کھ بھ راه خطاست

ان است چون مرد نان آور است و جامعھ سالم اسالمی باید ارث خواھران نصف برادرانشان از والدینش
قرآن نھ فقط خواستھ متناسب بھ توزیع مسئولیت در گذشتھ باشد بلکھ خواستھ . ھمیشھ این گونھ باشد

پس براساس این دیدگاه، امروز اگر ! ھمین نوع توزیع مسئولیت بین زن و مرد را نوع درست بداند
یم بیمار شدن جامعھ امروزی ھستند کھ کار مردان را بر دوش زنان زنان نان آور شده اند از عال

افکنده است و کار زنان کھ تربیت فرزندان صالح و مادری و ھمسری است را بی ارزش کرده و خوار 
توجھ بھ شأن نزول ھمانطور کھ گفتھ شد بسیار انتخابی و براساس مفروضات مسلط ! شمرده است

.دگاه طبقاتی مفسرین سنتی و حتی برخی از متجددین صورت گرفتھ استزمانھ مانند مردساالری و دی

آنان کھ معتقدند زمینھ و زمانھ آیھ خاص بوده و کاربرد آیھ ھم بھ ھمان :روش شناسی صرفا تاریخی
زمینھ و زمان خاص محدود می شود و تنھا ھر گاه مشابھ آن زمینھ خاص در زمانی خاص ظھور 

مانند چند زنی مردان در قرآن کھ خاص (مذکور را مبنای عمل قرار داد مجدد نماید می توان آیھ
جامعھ عرب مسلمان در حال جنگ بوده کھ تعداد مردان کاستھ شده و زنان بیوه از بیمھ اجتماعی و 

این شرایط . بنابراین مردان مجاز بھ سرپرستی زنان متعدد شده اند. سرپرستی دولتی محروم بوده اند
-جاھایی مانند مناطق بھ شدت تخریب شده افغانستان امروز–یست ولی در مواردی دیگر معمول ن

آیات جاودانھ ھستند اما بدین معنا نیست کھ آیات ھر ). می توان چنین آیھ را قابل کاربرد موقت دانست
کرار تاریخ می تواند تکرار شود و آیھ باید باقی بماند تا در شرایط ت. روز و شب کاربرد داشتھ باشند

.تاریخ مجددا کاربرد یابد

آنان کھ معتقدند کھ زمینھ و زمانھ خاص آیھ باید در نظر گرفتھ شود و :روش شناسی توجیھی
کاربرد آیھ ھم بھ ھمان زمینھ و زمان محدود است و توجھ بھ زمینھ خاص ما را تنھا بھ درک منطقی 

مثال . موعھ ای از مطالب بی اساس نیستچرایی بیان آیھ در قرآن کمک می کند تا بدانیم کھ قرآن مج
جن را عربھا در زمان محمد قبول داشتھ اند و قرآن بھ باورھای آنان احترام گذاشتھ براساس ھمان 

اما دیگر آن ایات . باورھا حرف زده و داستان سرایی کرده کھ برخی از جن ھا ایمان آورده اند
در جاھایی دیگر از . یزی بھ اسم جن وجود نداردکاربردی برای امروز ندارند چون دیگر می دانیم چ

قرآن مطالبی آمده مربوط بھ مسایلی می شود کھ بین زندگی امروز ما و زندگی دیروز عربھای شبھ 
پس بخشھایی از قرآن دیگر بدون کابردند و . جزیره مشترک و بنابراین قابل کاربرد یا تاملند

.اربردبخشھایی از آن ھنوز در موارد مشابھ قابل ک

آنان کھ معتقدند کھ درک زمینھ و زمانھ :)بھ تعبیر آل حسین(روش شناسی االھیات رھایی بخش 
خاص نزول آیات فراتر از شان نزول آیات بوده و زمینھ شناسی باید مبنای درک منظور و فھم 

وزی در مقصود نھایی آیات قرارگرفتھ و آنگاه پس از فھم فلسفھ نزول آیھ در مصادیق مشابھ امر
. صورت وقوع شیوه تحقق منظور قرآن توسط جامعھ مسلمان بھ روش دموکراتیک تشخیص داده شود

مثال آیات مروبوط بھ نصف بودن ارث خواھرھا نسبت . بنابراین احکام قرآن بدین معنا اجتھاد پذیرند
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نسی بوده بھ برادرانشان در شرایط اجتماعی اقتصادی خاصی نازل شده و منظور برقراری عدالت ج
تحقیق در مورد زمینھ خاص . است با تقویت موقعیت زنانی کھ تا آن زمان خود بھ ارث می رسیده اند

تاریخی نزول ایات برای درک منظور یا ھدف نزول آیھ ضروری است و ھیچ خسارتی بھ جاودانھ 
الت تامین عد)این ھدف . بودن قرآن کھ نمی رساند بلکھ حتی ضروری حفظ جاودانگی آن است

است کھ منظور بوده و امری مستمر است و جاودانھ و امروز در شرایط جدید باید دید بھ ) جنسیتی
اگر زمینھ شناسی خاص تاریخی زمان نزول صورت نگیرد . کدامین شکل ممکن تامین می شود

مقایسھ ویژگی ھای امروز با دیروز ناممکن و استخراج نتیجھ در مورد چگونگی تامین منظور شارع 
جاودانگی قران در . مقدس در شرایط امروزی نیز ناممکن و جاودانگی قرآن خدشھ بر می دارد

سال پیش نیست بلکھ در تامین ھدف و منظور آن متناسب با ١٤٠٠تکرار عینی حکم داده شده در 
اگر قرآن امروز نازل میشد قطعا خود متناسب با ھدف تامین عدالت بین زن .شرایط امروزین است

د بھترین حکم در مورد نحوه توزیع ارث را بھ گونھ ای متناسب بھ شرایط امروز صادر می و مر
نمود و ھمانگونھ کھ از کلمات با معنای امروزی استفاده می کرد از مثالھا و داستانھای منطبق با 

اما چون وحیی دیگر وجود ندارد تشخیص این امر بھ عھده عقل .فھم امروزی ھا استفاده می نمود
جمعی دموکراتیک طی فرآیند گفتگوی آزاد فارغ از ارعاب و موضوع بازنگری مجدد و مستمر 

اما از آنجا کھ عقل جمعی مانند عقل فردی در خالء عمل نمی کند و محتاج چارچوب ھای . است
فکری و اخالقی است، قرآن در کنار سایر منابع و اندیشھ ھا، چارچوب قابل توجھ و قویا منسجم و 

[1].ریشھ دار در ھستی خلقت و بشر را ارائھ می دھدعمیقا

این گفتگوھا و اجتھاد ھا باید مبتنی بر کار نظام مند درک ارزشھا و اصول خود قرآن و اسالم اولیھ بھ 
درک اصول و ارزشھای قرآن در پناه درک . عنوان یک تجربھ تاریخی با ارزش رھایی بخش باشد

بنا براین . تجربھ تاریخی اسالم اولیھ ممکن است و خود چارچوب درک معانی آیات منفرد می شود
بدون توجھ بھ شرایط . معنای آیھ نباید در تضاد با اصول و ارزشھای پیام قرآن در کلیت آن باشد

تاریخی و نھضتی اسالم اولیھ درک ما از اصول کلی یا محکمات قرآنی متاثر از نظریھ ھا و 
مثال برخی ممکن است مدعی شوند کھ توحید . ایدئولوژی ھا و مفروضات ناخودآگاه ما خواھد بود

اما وقتی . برای ایشان اصلی است و ارزشی کھ مبنای تشخیص درستی فھم ما از آیات قرآن می شود 
ایشان پرسیده شود منظورتان از توحید چیست چنان بھ فلسفھ بافی ھای متاثر از مکاتب وحدت از

نظری خود می پردازند کھ فرسنگھا از توحیدی کھ قرآن یا جنبش -وجودی یا سایر مفروضات عرفانی
ی بنابراین درک ایشان از اصول و ارزشھا و محکمات فکر. اولیھ اسالمی مد نظر داشتھ بھ دور است

!قرآن از قبل شکل گرفتھ و موضوع انتقاد و بررسی و تأمل مجدد نیست

بر اساس رویکرد الھیات رھایی بخش، قرآن بنابراین مجموعھ ای از چارچوبھای اخالقی را در شکل 
مصادیق پوست ھستند و مغز اھداف و مقاصد ). ٢٦بقره (مصادیق و مثال ھای متعدد ارائھ کرده است 

با این حال پوست محافظ مغز است و بدون شکافتن پوست نمی توان بھ مغز . اشتھ شونداند کھ باید برد
اما چون رسیدی باید بھ فکر بیرون آوردن مغز و کاشتنش در زمین و زمینھ امروز جامعھ خود . رسید
ھرچند قرآن کالم خداست و محمد تنھا دریافت کننده منفعل این کلمات بوده اما وی و جامعھ اش. باشی

بدین شکل رابطھ مسلمانان با قرآن از . مدرک و مفسر و مجتھد و مجری فعال منظور خداوند بوده اند
کھ یک مجموع » مانیفست چھ باید کردھا»قرآن نھ یک.ھمان روز اول رابطھ دو جانبھ بوده است 

استخراج ) محکمات و متشابھات(چارچوبھا و ابزارھای اخالقی است کھ باید از خلل احکام و امثال 
. شده و تشخیص کجا و چگونھ بکاربردن آنھا بھ عھده انسانھاست
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سوره زنان باید گفت کھ این آیھ بدین معنا نیست کھ مردان موظف ٣٤بھ عنوان مثال، در ارتباط با آیھ 
بلکھ برعکس از عمده شرایط تامین امنیت معنوی و روحی . بھ حفظ وفاداری و نیکو رفتاری نیستند

بنا براین این آیھ تنھا شرایط قطع حمایت از زنان را . کو رفتاری و وفادرای مردان است زنان نی
از . محدود بھ شرایطی می کند کھ زنان دست بھ ھمکاری با نظامھای فاسد علیھ ھمسران خود می زنند

ا زنان بنابراین مردان ھمواره موظف شده اند کھ ب. عوامل خشونت رفتاری عدم گفتگو و تفاھم می باشد
این گفتگو و تفاھم مانع از خشونت می شود نھ . از گفتگو آغاز کنند و سپس بھ تنظیم رابطھ بھ پردازند

برای قرآن قائل بھ تناقض گویی ) بھ ھر شکل(نتیجھ آنکھ مدعیان زدن فیزیکی زنان . منجر بھ خشونت
ھ چھ چیزی را دقیقا نشان اینکھ آن قطع. معنی ھر آیھ مانند شکل روی یک قطعھ پازل است. شده اند

قطعھ . می دھد وقتی معلوم می شود کھ ما قطعھ را در متنش در ارتباط بھ قطعات دیگر قرار دھیم
پازلی کھ جدا از کل پازل تفسیر شود می تواند ھرچیز را نشان دھد کھ مفسر قصد تفسیرش را در 

) ١. (ا چھار متن تفسیر و ترجمھ شودھر آیھ باید در ارتباط ب. راستای منافعش و یا جھالت ھایش دارد
آیھ اول سوره ای (متن قرآنی ). ٢). (معنی ھای مختلف ضرب؛ قوام؛ و نشوز(متن زبانی و کالمی 

است کھ با ایده برابری ذاتی زن و مرد آغاز می شود و نمی تواند متناقض آن آیھ باشد و سایر آیھ ھای 
اسالم گفتمانی را بھ راه می اندازد (متن گفتمانی ) ٣() اطراف آیھ مذکور تفسیر را روشن تر می کنند

قدیمی ترین کتابی کھ یکی از –کھ در آن زن جایگاه انسانی و حقوقی اش مورد بحث قرارمی گیرد 
طوالنی ترین فصولش را نام زن اختصاص داده و در این گفتمان زنان و مردان بھ شکل برابری 

تاثیر ظھور جنبش اسالمی بر (متن اجتماعی تاریخی ). ٤) (مسئول و حقوق مند شناختھ می شوند
).روابط خانوادگی بین زن ومرد و سعی قران در اولویت دادن بھ گفتگو جھت ترمیم روابط

شرط انصاف در تحقیق حکم می کند کھ اصل را بر عدم تناقض گویی بگذاریم مگر خالف آن ثابت 
کسانی ھم کھ گفتھ اند فالن امام گفتھ . قض استبھ زدن ترجمھ متنا» ضرب«بنا براین ترجمھ . شود

در ھیچ کجای دیگر قران کلمھ ضرب بھ . باید با مسواک زد جز مایھ خنده و شوخی فراھم نمی کنند
در شرایط فیزیکی، ضرب بھ معنی اصابت کردن . معنی کتک کاری و خشونت فیزیکی بکار نرفتھ 

رب بھ معانی مختلف بکار می برد مثل ضرب حتی در زبان فارسی ھم کلمھ ض. یک دفعھ ای است
کلمھ زدن فارسی ھم ). دست برد زننده(، یا ضارب )کسی نمی گوید اعداد را کتک بزن(کردن اعداد 

یعنی از مقامش بکاھد یا بھ » خداوند او را بر زمین گرم زند«صرفا بھ معنی کتک زدن نیست، مثال 
؛ یا » مزن بر سرش تا دلش نشکني–و نیکي کني بجاي کسي گر ت«: معنی خوار کردن بکار می رود

.و بسیاری معانی دیگر» این در و آن در زدن«

عده ای ممکن است این شبھ را در اندازند کھ این آیھ ھم مانند بسیاری دیگر در شرایط زمانی و مکانی 
معضل اما باید گفت نحوه برخورد با یک .خاصی برای اعراب آمده و فاقد اعتبار امروزین است

مسلمانان در طول تاریخشان ھمواره در کار ھمکاری و . اجتماعی است کھ بھ آیھ جاودانگی می بخشد
ھمواره در کار تولید جنبش ھای اجتماعی بوده اند کھ بر روابط . مخالفت با نظامھای سیاسی بوده اند

اط جھان از بسیاری زنان حتی در قرن بیست و یکم در اکثریت نق. انسانی شان تاثیر گذار بوده است
حقوق انسانی خود در شرایط عادی و ھمزیستی با مردان محروم بوده اند چھ رسد در زمانی کھ دست 

.بھ اعتراض بردارند

رمز جاودانگی آیھ در تاکید آن بر تامین امنیت و رفاه زنان و اولویت دادن بر تفاھم و وفاداری متقابل 
ه و طی یک اجتھاد آزاد بھ تنظیم روابط امروز بین زنان و این اصول اخالقی باید استنتاج شد. است

.مردان بستھ بھ شرایط روزتبدیل شود
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درک اصول و ارزشھای کلی قرآن از طریق درک درست آیات در زمینھ تاریخی نزول ممکن است نھ 
. شوداز طریق نظریھ بافی ھای کالن و بنابراین بین جزء و کل قرآن رابطھ ھرمنیوتیک باید برقرار 

.دور مکرر بین جزء و کل بھ درک بھتر و یقین آمیز ھر دو می رسد

. بھ عنوان مثال فضل الرحمان معتقد است کھ چند زنی امری بدون محدودیت در زمان محمد بوده است
سنگ بنای یک جھت ) محدود کردن بھ چھار(اما اسالم با محدویت گذاشتن بر شماره زنان یک مرد 

ده کھ درراستای آن باید جوامع مسلمان حرکت کرده و کاررا کھ ھمان محدود تر گیری اخالقی را نھا
پس از این حکم خاص در زمان خاص جھت گیری اخالقی و . کردن تدریجی بوده ادامھ می داده اند

این چند زنی نیست کھ جھانشمول و مستمر باید در .ارزشی جھانشمول و مستمر استخراج می شود
کھ تمرکز در مسئولیت در قبال ھمسر و عادل بودن مرد در برابر ھمسرش است کھ نظر گرفتھ شود بل

و ھمانگونھ کھ در جایی دیگر قرآن برقراری عدالت بین ھمسران را شرط. امری مستمر می باشد
قرآن مجموعھ ای از سرمشقھا یا پاردایم می شود نھ .متذکر می شود کھ این امر تقریبا محال است

انتظار داشتن از اینکھ محمد .دستورات و احکام ثابت شده ابدی بھ ھمان شکل بدویمجموعھ ای از
ام در زمینھ اجتماعی ٢١و مسلمانان صدر اسالم بایستی جامعھ ای آزاد متناسب با استانداردھای قرن 

سال پیش می ساختھ اند در حالیکھ ھنوز ھم علی رغم این ھمھ پیش رفت علمی و ١٤٠٠قبایل عربی 
نشی و تحصیلی و مدنی اکثریت جوامع انسانی محروم از حد اقل حقوق و آزادی ھا ھستند بسی دا

.گزاف است

بھ نظر من این روشی کھ بنده این جا بھ شکل تیپ آرمانی الھیات رھایی بخش می نامم، مترقی ترین و 
وش دور و جامع ترین روش شناخت قرآن است و متفکرین اسالم شناس با درجات مختلف بھ این ر

تدوین کردن اصول این روش ھنوز نیاز بھ کار بیشتر دارد و باید با سعی و خطا . (نزدیک بوده اند
).محدودیت ھای آنرا تشخیص داد و در صدد اصالح آن برآمد

در نقد سنت گرایی در تفسیر بھ بخشھایی از تاریخ زندگی محمد و جامعھ مدینھ مثال 
وی بھ یکی از ھمسران محمد یعنی . مورد بی توجھی تعمدی مفسران سنتی بوده انداشاره می کند کھ

ƮƧƤҳ ƥỷ اشاره می کند کھ رھبری یک جنبش زنان برای داشتن برابری در حقوق شھروندی را بھ عھده
این زنان با محمد و سایر مردان بر سر ایفای نقش اجتماعی خود مجادلھ نموده و برای . می گیرد

روزی ام سلمھ محمد . خود حتی مقابلھ کرده و در امور سیاسی و جنگی مداخلھ می نمودندخوشبختی 
در پاسخ . را بھ زیر سوال می کشد کھ چرا در این قرآن در مورد مسایل زنان کمتر صحبت می شود

برمحمد نازل می شود کھ در آن زنان و مردان بھ شکل کامال متقارن و مساوی بھ ٣٣از سوره ٣٥آیھ 
إِنَّ الُمسلِمیَن َوالُمسلِٰمِت » :حاظ مشخصات و انتظارات و مسئولیتھای اخالقی مطرح می شوندل

بِٰرِت َوالٰخِشعیَن وَ  بِریَن َوالّصٰ ِدٰقِت َوالّصٰ ِدقیَن َوالّصٰ الٰخِشٰعِت َوالُمؤِمنیَن َوالُمؤِمٰنِت َوالٰقنِتیَن َوالٰقنِٰتِت َوالّصٰ
قیَن َوالُمتََصدِّ  َ َكثیًرا َوالُمتََصدِّ ِكریَن هللاَّ ئِٰمِت َوالٰحفِظیَن فُروَجھُم َوالٰحفِٰظِت َوالّذٰ ئِمیَن َوالّصٰ ٰقِت َوالّصٰ

ُ لَھُم َمغفَِرةً َوأَجًرا َعظیًما  ِكٰرِت أََعدَّ هللاَّ از نظر مرنیسی دانستن ھمین زمینھ اجتماعی است » ﴾٣٥﴿َوالّذٰ
.کھ بھ درک اصول اخالقی اسالم کمک می کند

جامعھ ای کھ زن خود بھ ارث می رسد، صاحب ارث شدن زن از نظر مرنیسی مانند ترکاندن یک در 
برابری خواھی زنان مدینھ کھ توسط قرآن تایید . بمب بوده است کھ ھمھ چیز را متحول می نموده است

از یکی از این مردان کھ مقاومت مذکور را رھبری می کرد. می شد، بی مقاومت از جانب مردان نبود
ھجری محمد ھم بھ شکل نظامی و ھم ٥از نظر مرنیسی در سال . نظر مرنیسی عمر ابن الخطاب بود

جسمی ضعیف شده و جامعھ مدینھ با مشکالت و بحرانھای سیاسی اقتصادی دچار شده و زنان مسلمان 
ران بھ پررنگ شدن جنبش مردساالمورد ھدف آزار مردان قبایل نامسلمان قرار گرفتھ، زمینھ برای

از -امنیتیبنا بر دالیل –رھبری عمر فراھم شده و آیات حجاب کھ تنھا مخصوص زنان محمد بودند 
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و حتی آیات بعدی کھ . جانب عمر بدون مقاومت آنچنانی محمد بھ سایر زنان مدینھ تعمیم داده می شوند
. ھ مربوط بھ کتک زدن زنانمی آمد در مدارا یا مماشات با مردساالری احیاء شده می آمدند از جملھ آی

اگر محمد می خواست با تکیھ بر آیھ برابری جنسیتی در برابر خواستھ ھای عمر و یارانش مقاومت 
کند، جامعھ مدینھ دچار چند دستگی در شرایط دشوار سال پنجم شده و ضربھ ھای سخت تری بھ کلیت 

بوده کوتاه بیاد آیھ مربوط بھ کتک از جملھ جاھایی کھ از نظر مرنیسی محمد مجبور. آن وارد می شد
ام سلمھ طرف او رامیگیرد و عمر طرف . زنی کتک خورده بھ نزد محمد می آید. زدن زنان است

عمر بھ زدن سیلی بر زنش معروف بوده و سنتھای قبایل مکی کھ مخالف برابری زنان . شوھرش
ده بود حکم بھ قصاص شوھر می محمد کھ خود ھرگز زنانش را نز. بودند را نمایندگی می کرده است

آیھ ای نازل می شود کھ زدن را تنھا در مرحلھ سوم بعد از دو مرحلھ نصیحت و دوری از دھد کھ
محمد متوجھ می شود کھ این آیھ . ھمخوابگی می پذیرد تا بلکھ مرد نرم تر شود و بھ مرحلھ سوم نرسد

نھ را با رد ناگھانی سنت مردساالرانھ، از این جھت آمده کھ نمی خواھد شرایط چند دستگی در مدی
وخیم تر نماید و مانند محدودیت گذاشتن بر چند زنی، بر بکار گیری خشونت علیھ زنان درخانواده 

بنابراین بدون درک تاریخی . محدودیت نھاده تا ابتدای یک خط مشی اخالقی را پایھ گذاری کرده باشد
معنا و انگیزه و ھدف و ارزش مستتر و در نتیجھ شرایط نزول این آیات در سال پنجم نمی توان

.کاربرد آیھ را بھ درستی درک نمود

اما . ھمانطور کھ مشاھده می شود کار مرنیسی بھ روش شناسی االھیات رھایی بخش نزدیک است
وی بسیاری از احادیث در مورد آیات را بدون انتقاد آنچنانی می پذیرد و زیر ذره بین جامعھ شناسی 

ھمچنین وی وارد یک مکالمھ آزاد ). مانند داستان زن کتک خورده(زمان محمد نمی گذارد عرب 
در نھایت در تفسیر خود، بین خواست خدا و . انتقادی با سایر روایات و تحلیلھای تاریخی نمی شود

خواست محمد افتراق قایل شده و این خداست کھ بھ شکل مصلحت طلبانھ حقوق زنان را بھ شکل ناقص 
یگیری می کند تا جامعھ مدینھ بھ قول مرنیسی حفظ شود حال آنکھ محمد مدافع حقوق زنان بدون پ

پس ای کاش این قرآن کالم خدا نمی بود و کالم ![مصلحت پرستی و بھ شکل ذاتی فمینیست میشود
ر سوال دیگر اینکھ چرا خدا در زمان بازگشت ثبات بھ مسلمانان مدینھ آیھ ای دیگ!!] محمد می بود

جھت حذف امکان زدن زنان نفرستاد؟ بھ نظر می رسد کھ فاطمھ مرنیسی نیاز بھ بررسی دقیق تر 
ھمچنین تفسیر مرنیسی، تناقض بین آیات برابری جنسیتی و آیات زن . شرایط فراتر از روایات دارد

.ستیز را حل نمی کند

عد از دکتر علی شریعتی بھ اتمام کھ دکترای تاریخ خود را از سوربون چند سالی بدکتر محمد الطالبی
اش روش » امت میانھ«وی در کتاب . رسانده است نیز بھ روش االھیات رھایی بخش ما نزدیک است

وی از اتکا بھ . خود را کھ شباھت ھای زیادی با روش شناسی علی شریعتی دارد توضیح می دھد
مقاصد شارع مقدس وابستھ بھ حدیث وروایت انتقاد کرده و معتقد است درک درست معنای قرآن و 

از این طریق است کھ تفاوت بین . درک مردم شناختی ، اجتماعی و تاریخی مردم زمان نزول است
بنیانھای اخالقی مستتر در آیات قران با سنتھای زمانھ نزول حاصل شده و زمینھ برای استخراج معانی 

.جاودانھ فراھم می شود

ان خاصی نازل شده است اما درک مقصود خدا از طریق بررسی و مکباید دانست کھ قران در زمان
بنابراین خدا از . شرایط آن زمانی است کھ چون کلیدی برای باز کردن درھای این زمانی عمل می کند

مکالمھ ھای کھ مشارکت فعال انسان را . طریق قرآن در حال مکالمھ با ھمھ انسانھا در ھمھ زمانھاست
محمد در طول سھ سال ھجرتش با آیات چندانی . ال را الطالبی اجتھاد می دانداین مشارکت فع. می طلبد

. در مورد زنان روبرو نشد لذا از اجتھاد خود استفاده کرده، ایده ھای فمینیستی خویش را اجرا می نمود
الطالبی تفسیر مشابھی با مرنیسی از شرایط ظھور آیھ عنوان می کند با این تفاوت کھ از نظر او 

خدا خواستھ تا جامعھ را در شرایط شکننده اش نجات دھد و لذا . قضی بین محمد و خدا نبوده استتنا
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چون چند زنی، کتک زدن زنان کھ بین مھاجرین مکی معمول بوده اما میان انصار مدنی محکوم، را 
محمد خود دارای گرایشات فمنیستی بوده و از این رو با ام سلمھ کھ رھبری. محدود کرده است

ازدواج و حمایت وی از زنان باعث تقویت موقعیت . فمنیستھای مدینھ را بھ عھده داشتھ ازدواج می کند
زنان شده و مردان مکی مانند عمر را می ھراساند و زمینھ منازعھ داخلی در شرایط تھدیدات خارجی 

مھ با قرآن مقصود خدا این بھ عھده مسلمانان بوده کھ در سالھای بعدی در اجتھاد یا مکال. فراھم میشود
از آیھ محدود کننده زدن زنان را درک و در راستای مقصود مذکور خشونت علیھ زنان را ریشھ کن 

متاسفانھ با بھ خالفت رسیدن عمر و عثمان و سپس کوتاه بودن دولتھای ابوبکر و علی و بر سر . نمایند
د محدود شدن تعداد زنان یک مرد و کار آمدن اموی ھا و عباسی ھا مردساالری تقویت گردید و مانن

برده داری، کھ اسالم اولیھ سرخطھای نابودی تدریجی آنان را بنا نھاده بود، خشونت علیھ زنان نیز 
با این حال حتی ھمان گامھای محدود کننده نسبت بھ دوران جاھلیت، تمدن اسالمی را بھ . تداوم یافت

ای زمانھ اش نشاند تا جایی کھ زنان طبقات مرفھ و لحاظ حقوق مدنی بر مقامی برتر از سایر تمدنھ
امری کھ حتی برای زنان . متوسط در نظامیھ ھای بغداد بھ کار تحقیق و مطالعھ و تدریس بودند

.اروپایی طبقات سرمایھ دار تا اواخر قرن نوزدھم نیز ممکن نشد

براستی . مشکالتی استدر مقایسھ با روش شناسی االھیات رھایی بخش، کار الطالبی ھنوز دارای
اجتھاد یا شناخت درست مقصود خدا چھ مالک و معیارھایی دارد؟ از نظر الطالبی امر اجتھاد امری 
فردی باقی می ماند و کار گفتگو بین مجتھدین امری دلبخواھی و اختالف بین فقھا امری طبیعی و 

این کار باید از طریق حلقھ ھایاما در االھیات رھایی بخش، . رسیدن بھ یقین امری تقریبا ناممکن
درحالیکھ در اسالم خصوصا تشیع فقھا و مجتھدین ھرکدام . دموکراتیک تولید معرفت صورت بگیرد

دکان خویش را دارند و برخی از ایشان مانند شرکتھای چندملیتی با بازی سیاسی در نقش یک سوپر 
اتولیک مانند نظام شوروی یک مرکزیت فقیھ قصد سلطھ بر این بازار را و در حالیکھ در مسیحیت ک

فقاھتی سلسلھ مراتبی وجود دارد، اما در االھیات رھایی بخش ما نھ یک نظام غیر متمرکز بازارگونھ 
فقاھتی، نھ یک نظام متمرکز کاتولیکی بلکھ یک نظام دموکراتیک از حلقھ ھای اسالم شناسان و 

ر یک مکالمھ مداوم با متن مقدس و تاریخ و جامعھ مجتھدین مستقل و آزاد اندیش شکل گرفتھ و ایشان د
بھ بازنویسی اصول حقوقی و اخالقی و بررسی شیوه ھای اعمال آنھا بھ موارد عملی امروزین اقدام 

مشکل دیگر الطالبی استفاده از مفاھیم ). از این نویسنده مراجعھ کنید٢بھ مقالھ راه نجات (می کنند 
امھای مھمی در پیشرفت شرایط زنان برداشتھ است اما فمینیست شکی نیست کھ محمد گ. مدرن است

.نامیدن محمد می تواند زیر سوال برود چون وی این جنبش را یک جنبش صرفا مدرن می داند

٢٠٠٥اندیشھ ھای وی بسیار بحث برانگیز بوده و در سال . استشخصیت بعدی 
در مسجدی در آمریکا امامت نموده و بھ خاطر مورد تھدید جانی یک نماز مختلط از زنان و مردان را 

وی معتقد است کھ قران آنقدر منعطف است کھ تمام فرھنگھا را در برگیرد و معتقد . قرار گرفتھ است
. یعنی تفسیر یک آیھ در ارتباط با کلیت قرآن نھ بھ عنوان یک آیھ مجزا. بھ روش ھولیستیکی است

آیھ ھای قرآن تنھا منعکس . د در سایھ کاربردشان در جاھای دیگر قرآن معنی شوندمفاھیم قرآنی نیز بای
کننده مصادیق عینی مقاصد خدا در زمان و شرایط خاصی ھستند کھ بعد از کشف مقاصد و اصول 

پاسخ قرآن بھ اتفاقات . زیربنایی آن مصادیق می توان قرآن را در زمانھای دیگر قابل کاربرد دانست
این . سال پیش پس از کشف مقاصد قابل تعمیم بھ امروز ھستند١٤٠٠ھ جزیره عرب در خاص در شب

آن جامعھ . پاسخھا بگونھ اعجاز آمیزی بھ گونھ ای بیان شده اند کھ قابلیت انعطاف برای تعمیم را دارند
ی داشتھ محدودیتھای فیزیکی تاریخی فراوانی برای نابود کردن تام و تمام برده داری و نابرابری جنسیت

سال پیش انتظارات جھان مدرنی را داشت کھ حتی امروز ھم خود در ١٤٠٠لذا نباید از اسالم . است
اسالم نمی . تحقق کامل آن انتظارات با وجود پیشرفت ھای خیره کننده در بیشتر جھان درمانده ایم

ی نژادھا کرد و بھ صراحت صحبت از برابر. توانست برده داری را لغو کند اما آنرا مذموم دانست
این کار بھ تدریج برده . مسلمانان را بھ آزاد کردن برده بھ عنوان بخشی از وظایف دینی تشویق نمود
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ھمین . داری را محدود نمود و گام بزرگی در جھت جھانی شدن تمایالت ضد برده داری برداشتھ شد
رد دارد و ھیچ تفاوت ذاتی کھ قرآن آیاتی برای بیان برابری زن و م. گونھ است وضعیت زنان در قرآن

اما در احکام عملی بنا بر محدودیتھای مکانی زمانی . منجر بھ برتری یکی بر دیگر باشد را نمی پذیرد
ھرچند نھ کامل، اما محدودیت ھای . جامعھ قبیلگی سعی در محدود کردن خشونت علیھ زنان می نماید

).معیارھای امروزین ناکافی می نمایندھرچند با (فوق در راستای تحقق اصول برابری ھستند 

وی نیز مانند الطالبی و . وی آیھ کتک زدن را در سایھ آیھ ھای دیگر تفسیر می کند نھ مجزا از آنھا
ңқ қƳқƳ ƮƫƹƧỷ . مرنیسی از ارائھ مالکھای تشخیص درست بودن اجتھاد ھرمنیوتیک سرباز می زند

یھ بھ کتک زدن زنان اظھار درماندگی کرده و در نھایت از رسیدن بھ درک کامل آیھ و چرایی توص
گفتھ خدا قابل باز تفسیر است چون خود خدا . واکنش بھ عجزش قرآن را گفتھ خدا می داند نھ خود خدا

آنھا . کار این متفکران متجدد نیز مانند سنتی ھا ذھنی است و عینیت چندانی را نشان نمی دھد. نیست
اما از کجا معلوم کھ تعریف ایشان . یف خود از عدالت تفسیر می کنندآیھ را در سایھ طرز تلقی و تعر

از عدالت کھ عمدتا متاثر از جنبشھای مدرن فمینیستی است با عدالت مورد نظر قرآن منطبق باشد؟ 
ودود اخیرا بھ محدودیت روش ھرمنیوتیک خود پی برده و معتقد است کھ پس از دودھھ کار کردن 

بھ چنین آیھ ای است کھ » نھ«بھ قطعیتی برسد و تنھا راه ممکن برای وی گفتن روی این آیھ نمی تواند
ұاما دکتر . زدن زنان را در نھایت حتی بھ مالیمت مجاز دانستھ است ǁңỸǎ  ỸƧҳỷ اسالم شناس

آمریکایی در مقابل، معتقد است اگر خدا ظلم نمی کند پس گفتھ او ھم نباید ظالمانھ باشد حتی بھ درجھ 
ھنوز بنا بھ تفسیر ودود و الطالبی، آیھ مذکور جواز زدن را ھرچند در مرحلھ سوم می . و موقتاندک 

!دھد

عدم درگیر شدن جدی مفسرین فوق در کار مکالمھ با تاریخ و سایر روایت ھا باعث شده تا این 
تھ و مفسرین متجدد دینی علی رغم با ارزش بودن کارشان معنی کلمھ کلیدی ضرب را کتک زدن گرف

در نھایت درک مقصود نھایی شارع از نظر ایشان تقریبا ناممکن می . سپس بخواھند آنرا توجیھ نمایند
پس از نظر برخی از ایشان، قرآن از طریق ذھینت محمد . شود و وابستھ بھ شرایط فرد مفسر است

راین قرآن بناب. نازل شده است کھ در شرایط زمانی و زمینی و زبانی خاصی زندگی می کرده است
درک معانی استعالیی قرآن یا مقصود دقیق و . و پدیده صد در صد استعالیی نیستخلق شده است

نھایی خدا بنابراین ناممکن بوده و این بشراست کھ باید باز خلق کردن آن معانی را در زمانھ خود 
.بیانجامداین بازخلق کردن می تواند حتی بھ رد یک آیھ مانند آیھ زدن زنان . تجربھ کند

امینھ ودود در کتاب اخیرش، خود از . ھیچ کس نمی تواند با قاطعیت تفسیر خود را عین نظر خدا بداند
مشکل دیگر این متفکرین این است کھ . اینکھ در کارھای اولیھ اش اینچنین کرده ابراز ناراحتی می کند

عرب را فراتر از ھمان روایت علی رغم تاکید بر زمینھ سنجی ھیچکدام کار نظام مند مطالعھ جامعھ
بنابراین در آثار این بزرگواران، در . ھا و شان نزولھایی کھ خود بدانھا بی اعتمادند انجام نداده اند

مورد اینکھ واقعا چھ واقعھ ای اتفاق افتاده بوده و چھ شرایطی حاکم بوده و چرا این آیھ نازل شده 
نا امید شدن از تحقیق در . گویند بھ ما گفتھ نمی شودچیزی بیش از آنچھ کتب حدیث بھ سنتی ھا می 

مورد این آیھ ھای بحث برانگیز بھ علت نا کامل بودن و مشکالت روش شناختی و اتکای مجدد بھ 
احادیث و روایات شناسی و کلمھ شناسی ھای سنتی، باعث می شود تا این محققین چون عبدالکریم 

ھای عجیب غریب و متناقض نما مملو از بازی با کلمات سروش و مجتھد شبستری بھ نظریھ پردازی 
پرداختھ مثال قرآن را کالم محمد و منعکس کننده تجربھ انسانی محمد از وحی بدانند و درک مقصود 

.نھایی خدا را ناممکن

ھر سھ متفکر عرب فوق کھ مدعی استفاده از زمینھ سنجی تاریخی و روش ھرمنیوتیک ھستند و بھ 
کار بررسی شرایط جامعھ . یات رھایی بخش نزدیک در کار خود تکروی می نمایندروش شناسی الھ
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شناختی، مردم شناختی و تاریخی زمان ظھور اسالم کار یک یا چند نفر براساس روایات نیست و نیاز 
در این موسسات باید بر روش شناسی . بھ تعریف پروژه ھای کالن از طریق موسسات پژوھشی دارد

و حتی باستان شناسی و ل شود و سپس وارد میدان شده و انواع داده ھای تاریخی کار اجماع حاص
بسیار روایات . شجره شناسی را جمع آوری و از طریق قیاس انتقادی سره را از ناسره تشخیص دھند

.روشنگرانھ در مورد شرایط تاریخی نزول ھستند کھ ھر کدام نوری بر تاریکی ھا می تابانند

نگاه (شرح و تفسیر را می توان بھ راحتی بھ عربی و انگلیسی در اینترنت پیدا کرد کتب احادیث و 
٤٥) بھ عنوان مثال در باب کلمھ نشوز، این کلمھ مشکل زا. )محّرك البحث–مشروع المحّدث کنید بھ 

روایات در مورد شان نزول آیھ را . مورد را می توان در میان کتب کالسیک حدیث، اصول و فقھ یافت
:می توان بھ دو دستھ تقسیم نمود

را » قوام«زنان از مردان گرفتھ و » نافرمانی«را بھ معنی » نشوز«عده ای از محدثین -١
بسیاری از ایشان از .دانستھ و در توجیھ، ذات زن را ضعیف دانستھ و مرد را قوی و مسلط» سلطھ«

را ترک نکاح یا عمل جنسی گرفتھ » جعمضا«ترک در . یک دیگر نقل کرده اند یا از شخص واحدی
). مرد ساالر و خشونت جو ھم آغوش می شودمی بینید کھ تفکر جنسی با تفکر تمکین طلبانھ( اند 

در معنای عام گرفتھ اند کھ البتھ جالب است کھ تماما بدون » تنبیھ کردن«را ھم کتک زدن یا » ضرب«
یعنی محافظھ کار ترین و جزم . لطمھ و صدمھ دانستھ انداستثناء ھمین زدن را بسیار مالیم بدون ایجاد 

بیشتر این راویان متواتر بھ . اندیش ترین راویان مسلمان ھم از اعمال خشونت جدی دوری گزیده اند
این حدیث ھا در میان مفتیان و فقیھان و ). تا آنجا کھ بنده می بینیم(دستگاه معاویھ مربوط می شوند 

.ھمخوان ھستندولیت دارند چون با نگاه مردساالرانھ و قدرت پرستانھ ایشانمتولیان رسمی دینی مقب

و » پشتیبانی مالی«قوام را بھ : در این میان ھم می بینیم خط دیگری از روایت و حدیث را-٢
» بغض«روایت آورده اند کھ » نشوز«در تعریف . از آنچھ بھ مردان فضیلت داده شده گرفتھ اند» نفقھ«

را بھ صراحت ترس » خوف«. تعریف شده است» ارتفاع یا برتری جویی«شمنی و خشونت و و د
صحبت نکردن یا » مضاجع«می گویند کھ منظور از ترک در .گرفتھ اند» علم«مبتنی بر یقین و 

» ضرب«و جالب آنکھ !) مضاجع را بستر سکسی نمی گیرند(بھ زن است برای مدتی » پاسخ ندادن«
.دانستھ اند] بیدار کردن اخالقی شخص یا درس دادن[» تأدیب«یا تنبیھ کھ » زدنکتک «را ھم نھ 

پس می بینید کھ روایت ھا در کتب حدیث و فقھ قدیمی از ھمان ابتدای گسترش اسالم در سده سوم 
اما نکتھ بسیار . بررسی این دو دستھ را با جزئیات بیشتر بھ بعد موکول می کنم. ھجری بھ دو دستھ اند

لب دیگر در مورد شان نزول این آیھ کھ مورد اشاره سھ متفکر فوق نیز قرار گرفتھ این است کھ این جا
فرسایی قلم) contextualization(متفکرین متجّدد کھ خود در مورد ضرورت زمینھ سنجی تاریخی 

روایت را . ندنموده اند بھ راحتی این روایت را قبول کرده و مبنای قضاوت در مورد قرآن قرار داده ا
.مجددا مرور می کنیم

روایت کرده اند کھ زنی بھ نزد محمد می آید و شکایت می کند کھ ھمسرش بھ او آسیب بدنی رسانده 
ام سلمھ طرف زن را می گیرد و عمربن الخطاب طرف !). خوب دقت کنید اینجای کار را. (است

آیھ در (آیھ ای نازل می شود . کنمحمد ناراحت شده بھ زن می گوید کھ برو و قصاص. شوھرش را
. کھ پیامبر را از پیشی گرفتن بر وحی و صدور حکم منع می کند!) سوره طھ است نھ در سوره نساء

سوره زنان می آید کھ بھ قول راوی خالف نظر محمد، مرد را مسلط دانستھ و فقط ٣٤سپس ھمین آیھ 
آنگاه محمد بر آشفتھ و . ر را می دھدبھ مرد حق زدن پس از دو مرحلھ نصیحت و جدایی در بست

. ناراحت می شود و این نظر را خالف عدالت می داند اما چون دستور خداست آنرا اطاعت می کند
.»ما یک چیز می خواستیم و خدا یک چیز دیگری خواست«: محمد می گوید
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ال محمد بھ آیھ او. مشکوک و بی مبنا بودن روایت بھ سرعت خود را با اندکی درایت نشان می دھد
و بنابراین از وحی پیشی نگرفتھ بود ھنگامی کھ از زن ) در مقام دادن حکم(قصاص رجوع کرده بود 

دوم آنکھ آیھ . قصاص را ھم نھ مظلوم کھ دستگاه قضایی باید انجام دھد. خواستھ بود عمل متقابل کند
و مکان متفاوتی آمده اند و مربوط بھ پیشی نگرفتن در سوره طھ است کھ مجموعھ آیات آن در زمان

.این وسط بین چند آیھ منسجم چنین آیھ ای آمدن بھ نظر بھ شدت مشکوک است

سوم آنکھ اگر بنا بود آیھ ای در پاسخ بھ زن بیچاره آسیب دیده بیاید باید آیھ نشوز مرد می آمد کھ در 
ھ خشونت کرده بود و است چون نشوز را مرد انجام داده بود ک) ١٢٨آیھ (جای دیگر سوره نساء 
!اما چرا آیھ از نفقھ دادن مرد و نشوز زن حرف می زند ؟. برتری جویی نموده بود

کھ چنین پیامبری را انتخاب کرده کھ حتی بعد از وحی نیز منظور وی را خداییباید بھ–چھارم 
ت سیاسی یا بھ محمدی کھ خدایش مصلح!! درک نمی کند و معترض و ناراحت می شود تبریک گفت

!جامعھ را بر حقوق زنان ترجیح میدھد و بار دیگر حقوق زنان باید قربانی مصالح اجتماعی شود

این روایت بھ کل دروغ است یا این روایت شکل قلب : درایت ما اما می گوید کھ دو احتمال وجود دارد
!شدهء یک واقعھ دیگری است توسط دستگاه مرد ساالر فقاھتی بھ ظاھر اسالمی

ر مورد اول باشد کھ بنابراین باید این روایت را بھ قول محمد بھ دیوار کوبید چون ناقض آیات دیگر اگ
.در مورد برابری زن و مرد و برابری در قصاص است

فرض کنید کار برعکس . موضوع بسیار ھیجان انگیز می شود. اما فرض کنید روایت را قلب کرده اند
!د و آیھء پیشی نگرفتن ھم اتفاق افتاده اندبوده و حتی حکم بھ قصاص دادن محم

مردی بھ نزد محمد می آید و شکایت می کند زنش خشونت بھ خرج داده و بھ وی آسیب : فرض کنید
می پرسد کھ آیھ او نیز می تواند در خواست قصاص یا اقدام متقابل رسانده یا برتری جویی می کند و

اگر فرض (سپس آیھ می آید کھ صبر کن پیشی نگیر . د آریمحمد با تکیھ بھ آیھ قصاص میگوی. نماید
اصل قصاص بر ). کنیم آن آیھ این موقع آمده و اگر ھم نیامده باز ھم فرقی بھ حال نتیجھ نمی کند

بھ برابری و مساوات است و قرآن اولین کتابی است در تاریخ بشری کھ از عدالت بین زن و مرد
ری بین دو طرف یک دعوا کھ خود در موقعیت ھای متفاوت اما آیا براب.صراحت صحبت می کند 

اینجا ! آیا در عدالت نباید شرایط دو طرف در نظر گرفتھ شود. تامین می شود» تشابھ«ھستند از طریق 
قرآن در مورد تالفی جویی یا قصاص یا مقابلھ بھ مثل ھنگامی کھ زن خاطی است از مرد می خواھد 

پس آیھ می آید کھ مسئولیت داشتن مرد در برابر . ھ را قبال در نظر بگیردکھ مدارا پیشھ کند و دو مرحل
» صلح جو، فروتن و حافظ غیب«زن جھت تأمین امنیت وی را گوشزد کند و از زنان بخواھد کھ 

عدم صلح جویی یا خشونت طلبی، تحقیر گری و عدم حفظ (باشند آنگاه می گوید اگر ترس از نشوز 
عمومی بدون درنگ، ابتدا از -توسط زنان دارید بجای اقدام حقوقی) د آیھاسرار بنا بھ تعریف خو

).ضرب(و آنگاه اقدام متقابل) حرف نزدن(سپس قھر کردن نصیحت شروع کرده

مھم ترین نکتھ اینجا رعایت عدالت در مورد زنان است در حالیکھ کھ اگر نشوز از مرد باشد زن نیاز 
در فرھنگھای متداول مرد ساالر حتی در غرب چھ کسی است کھ نداند .بھ رعایت این مراحل را ندارد

آمار خشونت خانوادگی از جانب مردان بسیار بیشتر است و صدمھ ) تکرار می کنم حتی در غرب(
پذیری روحی و جسمی و ذھنی و شخصیتی زنان از خشونت خانوادگی بنا بر اکثریت مطلق مطالعات 

با این حال مطالعات مردم شناختی براحتی . ھ مراتب بیشتر استروان شناختی و جامعھ شناختی ب
نشان می دھند موارد برتری جویی زنان حتی در جوامع مرد ساالر سنتی و قبیلھ ای در خصوص 

رعایت این. مردان با شخصیتھای ضعیف یا دچار مشکل مالی و جسمی شده وجود داشتھ و دارد
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بین زن و » غیر طبیعی و اجتماعی» رعایت تفاوت طبیعی یا نکتھ باریک تر از مو در باب عدالت با
سال پیش در جامعھ قبیلھ ١٤٠٠از جانب قرآن، ) اند» واقعی«فرق نمی کند تا وقتی کھ ھر دو (مرد 

.ای عرب از جملھ گواھان یگانھ بودن این کتاب است

آنچھ .ایت سازی نیستلطفاً توجھ داشتھ باشید کھ در مثال فرضی باال قصد بنده بھ ھیچ وجھ رو
خواستم بیان کنم این است کھ در صورت وقوع چنین حادثھ ای است کھ می تواند نزول آیھ فوق معنا 

ھرچند روایت فرضی فوق . تحقیقات تاریخی بیشتری فراتر از روایت خوانی ھا نیاز است. دار باشد
اتفاق نیافتھ است 

تفسیر ما از آیھ فوق را آنچنان کھ گفتھ شد تقویت اما حوادث دیگری در زمان محمد رخ داده کھ 
.می نماید

) از اولین محدثین مسلمان کھ اوایل سده سوم ھجری می زیستھ(بھ عنوان مثال ابن داوود :روایت اول
داستان از این قرار است کھ محمد در یکی از خطابھ ھای . از یک جنبش اعتراضی زنان نقل می کند

یده دانستھ و بھترین مردان را کسانی می داند کھ دست بھ خشونت در برابر خود، زدن زنان را نکوھ
عمر بن الخطاب کھ خود چنین کاری را کرده بوده از او می پرسد کھ اگر کتک زدن . زنان نمی برند

بنابراین عمر . نکوھیده است آیا حرام نیز ھست یا نھ؟ محمد چون وحی نداشتھ نمی تواند آنرا تحریم کند
زن ٧٠فردای آن روز گروھی متشکل از ! اما این آخر ماجرا نیست. بھ خانھ بازمی گرددخشنود

مسلمان کھ مکالمھ فوق را شنیده بودند و مورد اذیت ھمسرانشان قرار گرفتھ بودند بر در خانھ محمد 
د جلد نوشتھ ابن سع» زنان مدینھ«ھمچنین نگاه کنید کتاب ٨٨٠منبع ابوداود (تجمع اعتراضی می کنند 

). ترجمھ عایشھ بیولی کھ بر اساس گفتھ ھای ام کلثوم دختر ابوبکر ثبت شده است١٤٤صفحھ٨
محمد آنچنان از بد رفتاری مردان منقلب و عصبانی شد کھ دستور داد تا مردم برای یک سخنرانی 

ان را مورد وی در این خطابھ بھ زنان می گوید کھ مردانی کھ شما زن. عمومی در مسجد گرد ھم آیند
جالب این کھ از جملھ معانی کلمھ . [خشونت قرار می دھند در عموم رسوا کنید تا شرمگین شوند

سپس ] rebuke or rebate them in publicکوس رسوایی کسی را در عموم زدن است " ضرب"
من نمی توانم مردی را کھ در برابر زنش از خشم، رگھای گردنش متورم» :محمد ادامھ می دھد

این مردان ھرگز بھترین … تحمل نمایم ] چھ رسد کھ دست درازی کند[شود و با زنش دعوا کند 
باید دانست کھ یافتن بھترین ھای یک جامعھ در زمان محمد بسیار امر مھمی . »ھای شما نخواھند بود

گیری بود چون اگر کسی از این عنوان می افتاد نمی توانست نماینده مردم در شوراھا برای تصمیم
مردان، زنان حق مطرح کردن ) قلدری برتری جویی و خشونت(بنا براین در صورت نشوز . شود

ھمان شعار فمینیستھای امروزی در باب . مشکل را در حوزه عمومی بدون درنگ و مصلحت دارند
).Personal is Political(» امر شخصی امر عمومی یا سیاسی است«خشونت خانوادگی کھ 

کھ عمدتا تاریخ صدر اسالم ) درس ھای مشھد(دکتر علی شریعتی در کتاب اسالم شناسی : روایت دوم
را با تکیھ بھ منابع تاریخی چون طبری و سیره ابن ھشام مرور می کند در مورد رفتار محمد با زنانش 

):٥١٦-٥١٥صفحات (این چنین می آورد 

آمیختھ بود کھ در جامعھ خشن آن روز با زنانش چنان با ادب و نرمش و مھربانی] محمد[رفتار وی «
مردی کھ در بیرون خانھ مظھر قدرت و صالبت بود، در درون خانھ چنان نرم . شکفت انگیز می نمود

و ساده و مھربان رفتار می کرد کھ زنانش بر او گستاخ شده بودند، آشکارا با او مشاجره می کردند و 
بر –یک روز کھ بسختی از آنان رنجیده شد . کردندآزارش دریغ نمی بی پروا سخن می گفتند و از

–خالف سنت معمول کھ زنان را از خانھ بیرون می راندند و اکنون نیز مومنین غالبا چنین می کنند 
این انبار بر . خود از خانھ بیرون رفت و در انباری کھ یک طرفش را غلھ ریختھ بودند اقامت گزید
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ختی را می گذاشت و از آن باال می رفت و چون بھ انبار می رسید بلندی قرار داشت و پیغمبر تنھ در
یک ماه بازنانش قھر کرد و چنان رنجیده بود کھ حتی بھ . آنرا بر می داشت تا کسی مزاحمش نشود

رفتار زنانش یکی از بزرگترین . …مسجد نمی آمد و مردم سخت اندھگین و پریشان شده بودند 
یک … «. »یعی است، چھ روح و اندیشھ محمد با آنان فاصلھ داشتمشکالت زندگی وی بود و این طب

روز عمر و ابوبکر می بینند کھ محمد نشستھ است و زنانش او را در میان گرفتھ اند و با داد و فریاد 
بسیار و لحنی گستاخانھ و خشن، از زندگی سخت خود شکایت می کنند و از او نفقھ می خواھند و او 

عمر و (رفتار اینان حتی باری پدانشان … ی دھد و لبخند تلخ بر لب داردساکت و غمگین گوش م
قابل تحمل نبود اما پیغمبر ھمھ را تحمل می کرد تا بھ مردان خشن و وحشی جامعھ اش درس ) ابوبکر

این کشمکش میان زنان و پیغمبر … . »تازه ای دھد و بھ زنان زبون و محروم شخصیتی تازه ببخشد
کھ وحی دخالت کرد و پیشنھاد نمود کھ ھرکدامتان دنیا را می خواھید مھرتان را چندان باال گرفت

تماما بگیرید و آزادانھ زندگانی یی بھ دلخواه پیشھ کنید و ھرکدام خدا را و آخرت را میخواھید با محمد 
.)٢٨١بھ نقل از زندگانی محمد نوشتھ ھیکل جلد اول ص . (و زندگی سخت و خانھ فقر محمد بسازید

کھ برخورد می کنیم درھای جدید تری برای فھم مقصود بنابراین می بینید کھ بھ ھر روایت تاریخی 
بھ عنوان مثال بنا بر روایاتی کھ علی شریعتی می آورد معنی ضرب را می . ایات قرآن پدیدار می شود

زین متداول توان بھ مفھوم ترک موقت خانھ بجای بیرون کردن زنان کھ ھنوز ھم در جوامع امرو
ترجمھ ضرب بھ معنی معلق کردن برخی وظایف قوام بودن یا ترک موقت . ھستند در نظر گرفت

گفتگو، ترک در مضاجع کھ استعاره ای (خانھ با منطق مستتر در دو مرحلھ قبل کھ منطبق است 
است بر قطع موقت روابط عاطفی نھ صرفا جنسی، و سپس ترک خانھ برای مدتی جھت تکمیل 

ضی است مبتنی بر عدم خشونت بھ برتری جویی ھا ی زنان با توقعات بیش از اندازه توان اعترا
بنابراین مرد را در مقام برتری جویی یا سوء استفاده از موقعیتش نمی ). مردان در قوام بودن است

: زھمچنین این معنی متناسب با معانی ششم و ھفتم یافت شده در متن قرآن است کھ عبارتند ا. گذارد
آیا از دادن این یادآوری ھا ھم بھ (٥الزخرف ): مورد١(دست بر داشتن، دریغ کردن: معنی ششم

خدا (١٧الرعد ): مورد٢(جدا کردن، جدایی افکندن : ؛ معنی ھفتم)شما دریغ کنیم یا دست برداریم
نده با دری بین منافقین و مومنین دیواری جدایی کن(١٣الحدید –) حق را از باطل جدا می کند

این روایات تنھا بخش بسیار اندکی از زمینھ شناسی تاریخی کار ما را شکل ؛)کوچک بین ایندوست
کھ عمدتا حاصل قرنھا بی مسئولیتی و (بنا بھ پیچیدگی ھای موجود در راه فھم قرآن . می دھند

الزم است از تک )وابستگی بھ قدرت در میان متولیان رسمی دین است نھ عدم مبین بودن کالم قرآن
روی در نظریھ پردازی در مورد معانی پرھیز نموده، بھ شیوه ای روشمند و دموکراتیک و بر اساس 

.ان شاء هللا. گفتگو و تبادل نظر سعی در یافتن حقیقت نماییم

.٩٠اردی بھشت سال ١٥احمد آل حسین 

احکام قرآنی را این گونھ تعریف می کنم کھ عبارتند از دستورات یا پیشنھاداتی کھ در قرآن در –]١[
مورد چگونگی برخورد با مسائل حقوقی و تنظیم روابط و مسئولیت ھای اجتماعی و انجام مناسک و 

کھ این احکام شکل عرفی و زمانی خود بر این نظرم. تھای دینی می باشندمراسم و شکل دھی بھ سن
چھ آنچھ جاودانھ است نھ فرم . اما این بھ ھیچ وجھ مانع از جاودانگی قرآن نمی شود. را در قرآن دارند

در فرآیند بازسازی و عصری کردن این اصول ضروری است تا با . و صورت کھ بطن و محتواست
) socio-linguistic context(زبان شناختی -تاریخی و بررسی زمینھ ھای اجتماعیتوجھ بھ شرایط 

سپس با درک . قصد شارع را در پیشنھاد احکام مذکور بھ جامعھ مسلمانان در آن زمان استخراج نماییم
و مطالعھ ساختارھای عصر حاضر در فرآیندی مقایسھ ای دست بھ بازسازی قصد و نیت شارع در 
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در مواردی کھ احکام در قالب متشابھات قرآنی بھ گونھ ای بیان شده اند کھ کلمات . زنیمزمان حاضر ب
در فرآیند بازسازی . و جمالت قابل ترجمھ مستقیم بھ زبان امروزی ھستند کار آسان تر خواھد بود

کھ در فرآیند معنی جدید و عصری آیات. ضروری است تا ساختار منطق جمالت و مطالب حفظ شود
بھ کالبد آیات داده می شوند ضمن اینکھ شروط گرامری و کالمی برآورده می سازی حاصل شده اند باز

اگر چنین امری شدنی باشد . ٢. اگر چنین امری شدنی باشد حاکی از جاودانگی قرآن است. ١. شوند
اصوال . ٣. جزو وظایف مسلمانان در بازسازی جھان بینی و تفکر جنبش تاریخی و ھویت ایشان است

از اسالم و ) مدرن(اکنون کھ امکان ارائھ تفسیری بھ روز . ٤در اسالم بدین معناست فقاھت و اجتھاد 
قرآن فراھم شده است، بھ گونھ ای کھ مطابق با متن و شرایط تاریخی روز باشد، مشروعیت تفسیر در 

) سابق(جھت ھدفمند سازی سعادت انسانی از ھرگونھ تفسیر معطوف بھ عصر ھا و زمانھای دیگر
در . است و از حالت سنتی بیرون می آید و مطابق ایدئولوژی سنت ستیز اسالمی می شودمعتبرتر 

فرآیند بازسازی ضروری است تا ساختارھای قدرت پنھان در تفاسیر و برداشتھای جاری و سابق از 
قرآن شناسایی شوند تا ضمن بھ چالش کشیدن سنت گرایی و گفتمان آن در اسالم، اسالم از حالت یک 

نتی و معطوف بھ حفظ وضع موجود و ساختارھای قدرت جاری مجددا بھ جنبش رھایی بخشی دین س
از این رو شالوده ساختار شکنی سنت ھای دینی و جاری و سابق ضروری است تا فرآیند . تبدیل شود
و احیاء اندیشھ رھایی بخش اسالمی خود در گرداب قدرت و تھ نشستھای گفتمانی آن گرفتار بازسازی

قران با چھ سنتھای مخالفت می کرده است؟ چرا؟ امروزه این . ١: سایر سواالت ضمن تحقیق. یدنیا
شارع چھ شیوه و خطوطی از بحث را اتخاذ کرده است؟ بھ زبان و زمان امروز شیوه . ٢سنتھا کدامند؟ 

؟ شارع چھ تحوالتی را در مباحث زمانھ معرفی کرده است. ٣. ھای بحث چگونھ بازسازی می شوند
امروزه این تحوالت چگونھ بازسازی می شوند؟



احمد آل حسین٥٢

گفتگوی بنی صدر ): ۴(فراتر از جنجال پیرامون ضرب زنان در قرآن 
حسین و آل
٢٠١١, ٢٦اکتبر 

سخ آقای بنی صدرپا

٢٠١١ژوئن ٤

آقای احمد آل حسین گرامی

آن کار . را زمانی دریافت کردم کھ در کار دیگری بودم٢٠١١آوریل ٢٦نوشتھ طوالنی مورخ 
، فرصت یافتھ ام بحث را با ١٣٩٠خرداد ١٤برابر ٢٠١١ژوئن ٤دیروز بھ پایان رسید و امرور، 

.شما دنبال کنم

سوره ٣٤اما قرار بر بحث بر سر معنای آیھ . مورد را در خور بحث می یابم٢٢در نوشتھ شما، 
اگر بر سر آیھ، ھیچ اشتراک نظری حاصل نشود، یک معنای آن می تواند این باشد کھ . نساء است

دلیل آن اینکھ آیھ ھایش آنقدر چند پھلو ھستند کھ ھر کس بھ دلخواه خود، . قرآن، مایھ اختالف است
از این رو، نخست در پی معنائی شویم کھ می توانیم بر سر آن، اشتراک نظر پیدا . می دھدبدان معنی 

:بنا بر این فرض کھ با این پیشنھاد موافق ھستید، وارد بحث می شوم.کنیم

:نخست چھار یادآوری• 

وستان کھ د. از ناتوانی ناشی از وقت در اختیار، ھیچگاه فرصت مراجعھ بھ سایت شما را نیافتھ ام–١
آنچھ از شما خوانده ام را دوست . از ناتوانیم آگاھند، نوشتھ ھای پر بار و سودمند را برایم می فرستند

گرامی، آقای دلخواستھ فرستاده اند و او مرا بھ خاطر آشنا کردن با نظر شما، سپاسگزار خود کرده 
.افزون بر این، کار بر روی یک متن غیر از خواندن آنست. است

گانھ، دو مورد بھ موضوع بحث ربط دارند و آن اینکھ شما گمان برده اید ضرب را ٢٢از موارد –٢
و چنین . بھ معنای وصل و برانگیختن جنسی گرفتھ ام) سوره نساء٣٤سوره بقره و ٧٢(در دو آیھ 

وصل و اما شما نیک می دانید کھ . در این دو آیھ، ضرب بھ معنای وصل وبرانگیختن دانستھ ام. نیست
چون ھمواره ھدف است کھ وسیلھ و نوع آن را معین می . برانگیختن، بھ قصد ھدفی انجام می گیرد

وصل کردن معنی خود را ھدف کھ زنده ) است٧٣در قرآن قمشھ ای شماره آیھ (٧٢کند، پس در آیھ 
) عارضھ(، برفرض کھ نشوز را خودداری ارادی و یا غیر ارادی ٣٤در آیھ . شدن گاو است می گیرد

.بدانیم، وصل و برانگیختنی می شود کھ ھدف از آن بازیافتن رغبت جنسی است

این کھ تمامی امور مستمر در قرآن نیامده اند، یک سخن است و اینکھ امور : مورد دوم اینست-٣
ر ادعا این نبود کھ تمامی امور مستمر د. واقعی کھ در قرآن آمده اند، مستمر ھستند، سخنی دیگر است

بحث در باره امور مستمری . قرآن آمده اند، ادعا این بود کھ اموری کھ در قرآن آمده اند، مستمر ھستند
از نظر یافتن معنی مشترک، مھم اینست کھ اشتراک . کھ بھ نظر شما در قرآن نیامده اند، بر جا می ماند

.نظر باشد در این باره کھ امور آمده در قرآن، مستمر ھستند

انواع نمونھ ھای نوعی . ھمسرم از جملھ در باره خانواده و منزلت زن تحقیق کرده ایممن و –٤
از آن برگ دان، در مورد .حانواده را در جامعھ ھای مختلف، مطالعھ و برگ دانی ترتیب داده ایم
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ین، بنا بر ا. ایران، زن در شاھنامھ و جامعھ شناسی خانواده و تحول آن در جریان تاریخ را نوشتھ ام
ھرگاه آیھ در باره خانواده بزرگ کاربرد داشتھ باشد، در . انواع خانواده ھا را کم و بیش می شناسم

.کاربرد داردباره خانواده مرکب از دو ھمسر، نیز،

:اینک بھ معنی آیھ می پردازم

ضابطھ ھا• 

بر رھا کردن انسان از دینی است کھ بنایش. امیدوارم موافق ھستیم کھ اسالم فلسفھ قدرت نیست–١
بنا بر این، رابطھ ھا کھ میان انسانھا، از . رابطھ با قدرت از راه برقرار کردن رابطھ او با خداوند است

بھ سخن دیگر، در آیھ، رابطھ . جملھ زن و شوھر برقرار می کند، بازتاب رابطھ ھریک با خداوند است
لذا، آیھ دو معنی .آن دو دارند، باز می گرداندقوا را بھ رابطھ ھمسری بر وفق فضلھا کھ ھر یک از

یکی ترجمان رابطھ با قدرت کھ ناگزیر مسلط مرد و زیر سلطھ زن می شود و : بیشتر پیدا نمی کند
رابطھ حقوقمند با حقوقمند بھ ترتیبی کھ پای زور بھ میان (= دیگری، بیانگر رابطھ انسان با خدا 

این یا آن - آیھ، بر اساس تنظیم رابطھ انسان با قدرت، معنی شودھر گاه –انتخاب کلمھ ھا ). نیاید
صورت را می سازند حال آنکھ محتوی ھمان تنظیم رابطھ با قدرت، بنا بر این، سلطھ مرد بر زن می 

دلیل اول آن . ببار می آورداما معنی دادنی کھ تنظیم رابطھ با قدرت باشد، تناقض ھا و تضادھا. گردد
تضاد و . زاده تضاد است و وجودش تضادی را بیان می کند کھ از آن پدید آمده استاینست کھ زور 

.تناقض یا تضادھا و تناقض ھا می گویند و بھ فریاد کھ معنی داده شده بھ آیھ، معنی آیھ نیست

پس موافقت اولی و اساسی، موافقت با آن معنی است کھ بیانگر رابطھ دو حقوقمند، بدون دخالت 
ھ زور، بعنوان تنظیم کننده رابطھ، باشددادن ب

ھرگاه موضوع حکم معین و شفاف نباشد و تشخیص موضوع نیز با یک طرف باشد و نوع تنبیھ –٢
برای مثال، . را، دست کم از مرحلھ بھ بعد، یک طرف معین کند، حکم ستمکارانھ ترین حکم می شود

را بدھد و … ی و مخاصمھ طلبی و تحقیر واگر شوھر باشد کھ بھ نشز زن یکی از معانی سطلھ جوئ
نوع تنبیھ نیز بھ اختیار او باشد، قوام مسلط معنی می یابد و نشز ھرگونھ نافرمانی معنی می جوید و 

ھمان معنی کھ آیھ در جامعھ ھای . می یابد) بنا بر فلسفھ قدرت ارسطوئی(مرد بر زن والیت مطلقھ 
.مسلمان یافتھ است

پس چشم پوشیدن از . ائی کھ خداوند بھ مرد و زن عطا فرموده است، ظلم استبکار نبردن فضلھ–٣
فضل قوام بودن، نخست محروم شدن مرداز فضل و بنا بر این ستم بھ او است، رھنمود آیھ نمی تواند 

بھ عکس، رھنمود راه حل را بکار بردن فضلی می داند کھ قوام بودن مرد .ظلم بھ دو ھمسر باشد
.است

حق را بگوئید ولو بر خود و بر (سر، ھرگاه سر ناحق باشد، ناقض رھنمود قرآن می شود حفظ–٤
بنا بر . و حق نیز پوشیدنی نیست چرا کھ از ویژگی ھایش آشکار و شفاف بودن آنست) والدین خود

زناشوئی بنا بر این کھ یکی از (حفظ حقوق شوھر و حق زناشوئی . این، حفظ غیب حفظ سر نیست 
.، در غیبت، شوھر است)ای مرد قوام را با زن، رابطھ زناشوئی بدانیمرابطھ ھ

توضیح این کھ ھرگاه . اما سلطھ جوئی و تحقییر و مخاصمھ جوئی، خود بھ خود، گویائی ندارند–٥
عملی رابطھ ای برقرار کند کھ، در آن، یکی مسلط و دیگری زیر سلطھ بگردند، نشز باید آن عمل 

امیدوارم با یکدیگر موافقیم کھ امر . ھ بھ قصد ایجاد این رابطھ، انجام می گیردمعین و مشخص باشد ک
واقعی مستمر و ھمھ مکانی و ھمھ زمانی، یکی اینست کھ زن از نشز جنسی بھ قصد سلطھ بر مرد
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اما، سرباز . پس، دست کم یکی از موارد نشز، سرباز زدن از آمیزش جنسی است. استفاده می کند
.ش جنسی یا ارادی است و یا بلحاظ عارضھ ای استزدن از آمیز

بھ آن ذھنی ای بدل » عینی«برای این کھ رابطھ محبت بھ رابطھ قوا بدل شود، ضرور است کھ –٦
برای مثال، سرباززدن از آمیزش جنسی، در صورت وقوع، . است) زور(= گردد کھ مدار آن قدرت 

قدرت یابی است، ˝ ھر برای آن ھدف بسازد کھ فرضا ھرگاه شو. است» عینی«امر واقع، بنا بر این، 
در ذھن خود دادگاه غیابی تشکیل داده و . امر واقع را بھ امری بدل کرده است کھ ساختھ ذھن خود است

و می دانیم کھ از امور واقع مستمر، .ساختھ این ذھن را عمل زن شمرده و حکم صادر کرده است
وقتی مرد . دادن و رفتار خود را بر وفق آن تنظیم کردن استیکی بھ عمل دیگری معنی دلخواه را 

پای زور بھ میان می آید و می تواند رشتھ . چنین می کند، حل مسئلھ، بر وفق حق ناممکن می شود
پس راه حل مسئلھ . را قطع کند… و یا خویشاوندی ویا) یکی از رابطھ ھای میان زن با مرد(ھمسری 

ھرگاه : سپس، راه حل در خور را بجوید. ا ھمان سان کھ ھست ببیننداینست کھ نخست مرد واقعیت ر
خوداری از رابطھ رابطھ زناشوئی باشد و نشز نیز خودداری از آمیزش جنسی باشد، بنا بر این کھ 

عمل جنسی ارادی باشد، یک راه حل می جوید و بنا بر این کھ غیر ارادی باشد و بسا ناشزه برغم 
عنصر مشترک این دو خودداری کدام است؟ این عنصر . حل دیگر می جویدخواستن، نتواند، راه 

در ھر اما این خشونت زدائی،. پس در ھر دو مورد، راه حل خشونت زدائی می شود. خشونت است
.مورد، می باید بھ روش در خور با آن مورد ، انجام پذیرد

در رابطھ ھمسری بر وفق محبت و ھرچند دانش امروز ما را از دالیل نایکسانی زن با مرد، –٧
، بھ )ص(عشق و نیز در رابطھ جنسی با یکدیگر آگاه می کند، اما انسانھا پیش و پس از زمان پیامبر 

:تجربھ از دو واقعیت آگاه بوده اند

.زن نخست می باید اعتماد کند تا عالقمند شود و ھمبستری گزیند–٧٫١

از عمل جنسی، قابلیت ) بنا بر سن و توانائی جنسی(ر دقیقھ و بیشت٢٠مرد پس از گذشت –٧٫٢
بنا بر این، ھرگاه مرد زیاده روی کند، . برانگیختن شدن بھ عمل جنسی را می یابد اما زن چنین نیست

در زن بخصوص اگر زن زیاده روی مرد را ارضاء از راه مقھور خود کردن زن، بیابد، در او،
.ی شود، بیزاری جنسی بسا تشدید م»ناشزه«

خداوند بر زبان علم قطعی دارد پس ھر کلمھ را در جای خود بکار می برد تا، در جملھ، معنای –٨
.دقیق و شفاف خود را بھ دست آورد

آن رابطھ کھ عمل ھر دو را واجب . فضل قوام بودن و تکلیف نفقھ نیاز بھ رابطھ داردعمل بھ–٩
.گرداند، رابطھ زناشوئی است

بھ سراغ ترجمھ شما می روم و جای کلمھ ھا، معنی را قرار می دھم باالبھ نھ ضابطھبا توجھ
.کھ بر سر آنھا، حد اقل اشتراک می تواند وجود داشتھ باشد

:آیھ بھ زبان عربی اینست•

ُ َبْعضُھْم َعلى َبْعٍض َو بَِما أَنفَ  ُموَن َعلى النِّساِء بَِما َفضلَ هللاَّ َجالُ َقوَّ قُوا ِمْن أَْمَولِِھْم َفالصلَِحت َقنَِتٌت الرِّ
ُ َو الَّتى تَخافُوَن ُنشوَزُھنَّ َفِعظوُھنَّ َو اْھُجُروُھنَّ فى اْلَمضاِجع َو اضِرُبو ُھنَّ َحفِظٌت لِّْلَغْیِب بَِما َحفِظ هللاَّ

ا كبِ  َ كاَن َعلِّیً )٣٤(یراً َفإِْن أَطْعَنكْم َفال َتْبُغوا َعلَیِھنَّ سبِیالً إِنَّ هللاَّ
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:و ترجمھ شما از آیھ اینست

از زنان ھستند بھ میزان آنچھ کھ خداوند بھ برخی از آنان نسبت ] مادی و امنیتی[مردان مسئول حمایت 
میزان مسئولیت بستگی بھ میزان توانایی حقیقی مردان دارد یعنی از ھمھ [بھ دیگران فضیلت داده 

. و بھ میزان آنچھ از اموالشان می توانند نفقھ دھند] مردان بطوریکسان درھمھ شرایط انتظارنیست
و حافظان اسراری می باشند ) بھ تحقیر و سلطھ جویی اقدام نمی کنند(زنان اھل صلح، زنانی فروتن 

شامل اسرار جنایت یا امور ضداخالقی مردان نمی شود بلکھ [کھ خداوند خواھان حفظشان است 
نگرانی [پس اگر بھ مرحلھ خوف ]. ان یا خانواده استمنظور حفظ اسرار فعالیت ھای مشروع مرد

سلطھ جویی، مخاصمھ جویی و تحقیر و عدم حفظ اسرار مشروع تا حدی [از نشوز ] مستند بھ شواھد
اگر [توسط زنانتان رسیدید آنان را ابتدا پند دھید سپس ] کھ حیات مشترک خانواده را بھ خطر اندازد

حذف پاداش مثبت بھتر عمل می کند تا اعمال پاداش [معلق کنید ارتباط عاطفی خویش را ] کارگرنشد
پس اگر بھ . کنید) ١٣] (یا قوامیت[از ایشان قطع حمایت ] اگر باز موثر نیافتاد[،]منفی یا ھمان تنبیھ

–» . ھمراھی بازگشتند از حد انصاف تجاوز نکنید کھ خداوند عالی مرتبھ بزرگوار است

ن معنی کھ می توانیم بر سرش اشتراک نظر پیدا کنیم می تواند این معنی با رعایت ضابطھ ھای باال، آ
:باشد

بھ فضلی کھ خداوند بدانھا بخشیده است و انفاقی کھ از اموال خود می . مردان قوام ھستند بر زنان
کھ صالح، فروتن و حافظ غیب، غیبی باشند کھ خداوند حفظ آن را می ) است(زنان ) بر(پس . کنند

و اگر تن بھ آمیزش جنسی نمی دھند، نخست آنھا را پند دھید و سپس از خوابگاه دوری گزینید . خواھد
.ھمانا خداوند علی و بزرگ است. و برانگیزید آنھا را، پس اگر تن دادند، زیاده روی نکنید

ی باید ھرگاه قرار بر رعایت نھ ضابطھ باال باشد، نشز می باید یک معنی داشتھ باشد و آن معنی م
بنا بر . برتری جوئی است ومراد آیھ ھرگونھ برتری جوئی استاز دید شما، نشز. دقیق و شفاف باشد

این کھ نشز عملی دارای ھدفی باشد کھ مورد نظر شما است، آن عمل می تواند تن ندادن بھ عمل جنسی 
ی ھر کلمھ در جای در این صورت، ترجمھ شما، ترجمھ می شود کھ با قرار دادن معادل فارس. باشد

زیرا اگر ویژگی زن اعتماد کردن باشد، . جز این کھ ترجمھ کلمھ قوام را نیاوردم.خود، بدست می آید
حامی خود یک کلمھ عربی است و خداوند بھ جای آن، . قوام داشتن قابلیت طرف اعتماد شدن می شود

کھ بھ نشز زن معنی می دھد، حامی وقتی نفقھ دھنده ھم ھست و وقتی او است. قوام را بکار برده است
از قوام، . رابطھ حامی و تحت الحمایھ و، بنا براین، رابطھ سلطھ میان زن و مرد برقرار می کند

نھ بھ این لحاظ کھ در قاموس (بنظر می رسد مردان متکلفند بھ امور . استواری و دوام مستفاد است
. گویا باشد) ر کھ موافق رابطھ دو حقوقمند استالمحیط نیز این سان معنی آمده است، بلکھ بدین خاط

زیرا تکلیف اگر عمل بھ حق نباشد، عمل بھ حکم . جز این کھ بھ جای امور، حقوق را باید قرار داد
متکلف حقی را ادا می کند و ادای حق نھ تنھا سلطھ گری نیست بلکھ سلطھ گری و . زور می شود

ھ امور را ھرگاه محض دقت و با توجھ بھ برقرار شدن پس متکلف ب. سلطھ پذیری را بی محل می کند
حق نفقھ، متکلف بر ادای حقوق زنان بگردانیم و صفت استواری مستمر بر ادای حق را ھم از نظر 
دور نداریم، معنی دقیق تر و شفاف تر و موافق تر با رابطھ زن و مرد بر وفق حق، بنا بر این خالی از 

.را یافتھ ایم)زور(= رابطھ بر محور قدرت 

.نقد نظر شما را می گذاریم بھ بعد از معلوم شدن وجود حداقل اشتراک نظر

————————————————————————————————
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از احمد آل حسین

٢٠١١اکتبر ٥تاریخ 

.با سالم و تشکر فراوان بھ خاطر پاسخی کھ مرقوم فرموده اید

ن گرفتاری ھای شخصی و شغلی بی نھایت عذر از تاخیر حاصل شده در این گفتگو در اثر افزون شد
می طلبم

بھ غایت . نکات ارزنده شما را مطالعھ و با اصول فکری و اخالقی مستتر در آنھا صد در صد موافقم
زیبا و درست فرموده اید کھ قرآن فلسفھ قدرت نیست و رابطھ زناشویی در اسالمی کھ امثال من و شما 

.ی باشد بلکھ رابطھ دو صاحب حق استبدان باور داریم رابطھ سلطھ نم

مانند ممانعت از برقراری (موافقم کھ در برخی موارد زنان می توانند از طریق مسائل جنسی ) ١(
محدود کردن معنی کلمھ نشوز بھ چنین موارد کمیاب اما . بھ سلطھ جویی بر مرد اقدام کنند) رابطھ

اما نشوز جنسی بنا بھ تعریف شما می تواند فقط . مستمر در تاریخ تعین بیشتری بھ منظور آیھ می دھد
اگر بپذیریم . باشد، نھ ھمھ آن) نشوز بھ تعبیر این حقیر(یکی از مصادیق سلطھ جویی و برتری جویی 

کھ زنان می توانند بھ روشھای مختلفی رابطھ دو محق را بھ رابطھ سلطھ گرانھ بھ نفع خود تبدیل کنند 
خواھد بود کھ تنھا توجھ خود را بھ یک نمونھ یا مصداق سلطھ طلبی در نتیجھ این ایراد بر قرآن

.معطوف نموده و بھ سایر مصادیق چھ بسا مھمتر و شایع تر آن غفلت ورزیده است

عموما برتری جویی ھا از جانب مردان صورت می گیرد بھ دلیل غلبھ نظامھای فرھنگی و اقتصادی 
ب امروز نیز ھنوز بھ اشکال مدرن شده غالب اند و و اجتماعی مرد ساالر کھ حتی در جھان غر

با این حال خشونت خانوادگی بنا بھ شواھد بسیار در مطالعات اخیر ھمیشھ از جانب مردان بھ . برقرار
سمت زنان نیست و در موارد قابل توجھی مردان نیز موضوع سلطھ جویی برخی از زنان قرار می 

٤٠نشان داد کھ مردان قربانیان ]١[منتشر شد٢٠١٠انیا در سال بھ عنوان مثال تحقیقی در بریت. گیرند
ا از در بریتانی). ٢٠٠٩تا ٢٠٠٤در فاصلھ سالھای (درصد از خشونت ھای فیزیکی توسط زنان ھستند 

ھر پنج زن یک نفر و از ھر شش مرد یک نفر قربانی خشونت خانوادگی از جانب ھمسرش بوده 
اما در بیشتر موارد گزارشھای خشونت ارائھ شده بھ علت این تصور ناکامل اما عمومی شده کھ . است

. می شوندمردان قوی تر از زنان ھستند، توسط پلیس و دستگاه قضایی نادیده یا قابل اغماض انگاشتھ 
اسالم دین تعادل در فھم واقعیت نیز ھست و ھمانطور کھ بھ محققین سوئدی منتذکر شده بودید نباید در 

.واکنش بھ انتقادات فمینیستی تندرو بھ قرآن، راه افراط را بھ تفریط بسپاریم

وانندگان منظور قوام بودن را بھ کفایت نمی رساند اما برای خ» حامی«با شما موافقم کھ کلمھ ) ٢(
با این ایراد شما بھ اینجانب کھ با ترجمھ . فارسی زبان این کلمھ را بھ مقصود آیھ بیشتر نزدیک دیدم

کلمھ . ، رابطھ زناشویی را بھ رابطھ سلطھ تقلیل داده ام نمی توانم موافق باشم»حامی«قوام بھ معنی 
قائمھ یا تکیھ گاه بودن (مسئولیت انتخاب شده تا اھمیت این» حامی«از جانب قرآن بجای کلمھ » قوام«

یعنی َقَوم علی: مردان برای زنان در شرایطی کھ روابط اجتماعی باعث استضعاف زن شده است
.را نشان دھد) داشتن مسئولیت در قبال کسی

زن در معنای منفی کھ شما ایراد گرفتھ اید » تحت الحمایگی«حمایت مادی و امنیتی مرد اما الزاما بھ 
قوام بودن مرد در این معنا زن . جامد، اگر منظومھ آیات مجاور این آیھ نیز در نظر گرفتھ شوندنمی ان

را از وظیفھ بردوش کشیدن بار اقتصادی خانھ و خانواده رھا کرده بھ او استقالل بیشتر در کسب قوت 
با . می آورداقتصادی برای خود می دھد چرا کھ آیھ قبلی اموال و درآمد زن را از تصرف مرد بیرون
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مردان قوام «(آیھ–فعل زمان حال –بیان غیر دستوری این حال، ھمان طور کھ قبال ھم عنوان کردم 
تکلیف «می کند نھ » توصیف«مسئولیت مرد را در شرایط عادی ) »مردان باید قوام باشند«نھ » ھستند

و ) ٣(ر خود منع نمی کند و بنابراین زن را از مشارکت در وظیفھ قوام بودن بھ اختیا» جھانشمول
اما چرا نمی گوید زنان قوام . تاریخی حفظ می نماید-انعطاف خود را در برابر شرایط متغیر اقتصادی

. ھستند تا شرایطی کھ در آن زنان نان آوری خانھ را بھ طور کامل یا نسبی بر عھده دارند بھ پوشاند
توسط مرد و اجبار زن بھ کار بیرون خانھ دلیل این است کھ با این کار قرآن حق تصرف اموال زن 

کار کردن بیرون خانھ برای زن یک اختیار می شود نھ اجبار و . برای کسب مال را از مرد می گیرد
مسئولیت مادری زن کھ بھ علت شرایط جسمی اش از جانب طبیعت بھ او سپرده شده در خانھ ارزشی 

شمردن و تحقیر کار زنان در خانھ و ادعای کوچک . معادل کار مرد در بیرون خانھ را می یابد
تقویت زن از طریق بیرون بردن وی و استثمار وی در بازار و کارخانھ و جامعھ، تنھا تغییر شکل 

قوام دانستن مرد اما بھ زن این اختیار را . نظام مردساالری است از سنتی بھ مدرن، نھ انحالل آن
. ارکت اش در خارج از خانھ باشدمی دھد کھ خود تعیین کننده نوع و میزان مش

مرد در برابر : کھ ایراد گرفتھ اید نیز می توان این چنین توضیح داد کھ» تنبیھ«در مورد مسئلھ ) ٣(
قرار داده نشده است ) بنا بر ترجمھ و تفسیر بنده(زن ستیزه جو و برتری جوی خود در مقام تنبیھ کننده 

د خواستھ تا ابتدا موعظھ و گفتگو کند سپس اگر جواب نداد بلکھ برعکس تنبیھ زن را نادرست و از مر
اقدام کند و در مرحلھ بعدی خانھ را مانند روایت ) مانند حرف نزدن(بھ معلق کردن رابطھ عاطفی 

»اعتراض مبتنی بر عدم خشونت«این امر نھ تنبیھ کھ یک . موجود از پیامبر برای مدتی ترک کند
اگر این اقدام کاری شد مرد را از زیاده روی برحذر داشتھ . لطھ طلباست در برابر زن ستیزه جو و س

این مراحل در مورد نشوز مرد از . و اگر موفق نشد امر مداخلھ اھالی طرفین را پیشنھاد داده است
جانب زن الزم نیستند چرا کھ اسالم در برقراری رابطھ مساوات تفاوتھای طبیعی جنسی و اجتماعی 

مرد را از اقدام اشتھ و شرایط عموما حساس و شکننده زنان را در نظر گرفتھ،موجود را در نظر د
.آنی برای علنی کردن مسئلھ و تعیین تکلیف نھایی برحذر داشتھ است

اگر مصداق جنسی نشوز را آن چنان کھ شما بدان معتقدید، در نظر بگیریم تنھا ممانعت از رابطھ ) ٤(
ل سلطھ جویی باشد شامل این آیھ می گردد نھ مواردی کھ دلیل جنسی توسط زن در صورتی کھ بھ دلی

مرد را در مقام تشخیص ریشھ ھای . آن نھفتھ در مسائل روانی و شخصیتی و قابلیت ھای جنسی است
. این مشکل و برخورد با عدم تمکین جنسی زن قراردادن بھ وی ھمان سلطھ گری جنسی دادن است

اش بھ نظر این حقیر بی معنی است، اگر زن مشکل نصیحت زن در مورد عدم تمکین جنسی
ھمین گونھ مرحلھ دوم یا ممانعت از ھم بستری با چنین زنی . روانشناختی یا ناتوانی جنسی داشتھ باشد

موافق با میل وی است کھ تمایل جنسی بھ ھمبستری ندارد و مرد را در مقام کنترل کننده شرایط قرار 
.میدھد

جنسی یا برانگیختگی می توانست از ھمان ابتدا بھ مرد توصیھ شود اگر زن باز گشت بھ رابطھ) ٥(
و اگر زنی تمایل بھ رابطھ جنسی ندارد عقل حکم می کند کھ ابتدا مرد. تمایل بھ رابطھ نداشتھ است

-زن باید بھ مشاور یا متخصص مراجعھ کرده وریشھ یابی کرده متناسب با ریشھ ھای روانی شخیصتی
. ی بھترین راه عالج را انتخاب کنند نھ آنکھ مرد ابتدا در مقام تشخیص دھنده واقع شودفیزیولوژیک

در این صورت آن موعظھ کردنھا و از بستر دوری . ممکن است مشخص شود عیب از مرد بوده است
.گزیدن ھا ھمھ بی اعتبار و بی حاصل و چھ بسا مشکل زا می گردند

می از اصول فکری و اخالقی و حقوقی را در قرآن ارائھ کرده کھ نکتھ مھم دیگر اینکھ اسالم نظا) ٦(
ھمگی بھ علت مربوط بودن بھ امور مستمر تاریخی آنچنان کھ فرموده اید باعث جاودانگی این کتاب 

فھم قرآن . اما قرآن یک مانیفیست مانند مانیفست کمونیسم نیست کھ بنایش بر مونولوگ باشد. شده اند
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رابطھ بین پیامھای آن و شرایط تاریخی ھر نسل است تا از این طریق جاودانگی مستلزم برقرار کردن
فعال و دموکراتیک در فھم قرآن از طریق مشارکت. اش در اعصار مختلف عملی و محقق شوند

نشوز . باعث تحقق این جاودانگی است) عنوان کرده ام″ ٢راه نجات «ھمان گونھ کھ در مقالھ (شورا 
. تری جویی ممکن است در ھر زمان و زمانھ ای مصادیق جدیدی بھ خود بگیردبھ معنی عام بر

تشخیص این کھ مصادیق امروزن نشوز چھ ھستند بھ عھده شوراھای دموکراتیک اجتھاد در قرآن 
این امر باعث می . گفتگو و توافق و سپس در اختیار اجتماعات مسلمان قرار گیرنداست کھ باید مورد
روزی سلطھ برزن در محدود کردن وی در حوزه . زمان بھ شکل پویا تفسیر شودشود کھ قرآن ھر 

خصوصی خانھ متحقق می شده است و شیء زده کردن وی از طریق تبدیل کردن او بھ ماشین جوجھ 
کشی و شیر دھی، امروز سلطھ بر زن در جوامع مدرن برعکس بھ کاالی مصرف کردن وی در 

مصادیق سلطھ ھر زمان فرق می کنند اما امر سلطھ طلبی . شودبازار سرمایھ ساالری متحقق می 
.است و تشخیص مصادیق اش بر عھده عرف ھر زمان و زمینھامری مستمر

در نھایت از مشارکت شما در این بحث پربار بسیار سپاسگذارم چرا کھ ھرچند ھنوز نمی توانم بھ 
امر باعث شد تا مطالعھ این جنجال برانگیز ترین توافق کامل باشما دست یابم اما بسیار آموختم و این

.آیھ قرآن را بھ شکل عمیق تری پیگیر شوم

فکر می کنم انتشار مباحثھ فوق در ھمین شکلی کھ تا کنون صورت گرفتھ برای خوانندگان فارسی 
مجموعھ نوشتھ ھای فوق بی شک بھ جامع ترین متن تاکنون موجود در . زبان بسیار مفید باشد

اینترنتی فارسی زبان تبدیل شده و معادل آن را نیز در فضای انگلیسی زبان اینترنت سراغ فضای
. ندارم

اھمیت بس بزرگ تر این مباحثھ این است کھ نقاط مشترک طرح شده بھ قوت نشان می دھند کھ ھم 
تفاسیر سنتی موجود و ھم برخوردھای اسالم ستیز مقابل، چقدر ساده لوحانھ و بی اساس و 

این مباحثھ فرصتی مغتنم بود تا نشان دھیم کھ چقدر دانش عمومی موجود در .غرضانھ ھستندم
مورد قرآن علی رغم صرف سده ھا وقت و ھزینھ ھای کالن توسط دستگاھھای رسمی روحانیت 

و شیعی، ناکافی و آلوده بھ تناقضات و خرافات و برداشت ھای سلطھ طلبانھ است و چقدر سنی
انھ در فضای باز دموکراتیک، برانگیختھ شده توسط کنجکاوی ھای نامغرضانھ و مباحثھ عالم

رویکرد منصفانھ می تواند بھ فھم پیام اسالم کمک کند و چقدر الزم است تا ھر جملھ از قرآن بر 
اساس یک روش شناسی ھمھ جانبھ نگرانھ با لحاظ کردن ھمھ جوانب حقوقی و اخالقی نظام 

.توحیدی بررسی شود

Ƴ إن أرید إال اإلصالح ما استطعت 

————————————————————————————————

چند توضیح ضرور در باره نظرھا کھ اظھار داشتھ اید

٢٠١١اکتبر ٢٢-از ابوالحسن بنی صدر 

سر گشتھ خداوند را سپاس کھ بحث بمعنای نقد و نقد نقد تا رسیدن بھ نتیجھ، میان دو مسلمان، می
از شما بخاطر شرکت در این بحث سپاسگزارم و امیدوارم این روش ھمگانی بگردد و دست کم، . است

این بحث دو نظر را بھ . در قلمرو اندیشھ، زور بی محل شود و جریان آزاد اندیشھ ھا برقرار گردد
مشکلی بس ادامھ آن ھم راه رسیدن بھ حقیقت را نشان می دھد و ھم. یکدیگر نزدیک کرده است
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بزرگی را حل می کند و ھم معلوم می کند نگاه نکردن از دیدگاه فلسفھ قدرت در قرآن، چھ اندازه بیننده 
.را شفافیت قرآن بوجد می آورد

ھرگاه مایل بودید، حاصل را انتشار دھید و . آنھا را نقد می کنم. نقد می یابم٦نقد شما را نیازمند 
و نیز می توانید این متن را با قید ادامھ . دانید، می توانیم بھ بحث ادامھ دھیماگر نقد مرا قابل نقد می

.دارد انتشار دھید و حاصل ادامھ بحث را در نوبتی دیگر انتشار دھید

:گانھ موافقت کرده اید اما آن ضوابط را در نقد خود بتمامھ رعایت نکرده اید٩با ضابطھ ھای 

شما می پذیرید کھ نشز . ی گذارم کھ نشز بمعنای برتری طلبی استیکبار فرض را بر این م–١
نخست این کھ . اما ایراد می گیرید کھ پس تکلیف موارد دیگر چھ می شود. جنسی یکی از موارد است

کھ وقتی روش در این مورد بھ این ترتیب معین می شود، راه حل ھر برتری طلبی دیگری را ھم
پس اگر برتری طلبی نوع دیگری را جای این امر مستمر، . وم می کندصفت مستمر داشتھ باشد، معل

بشرط این کھ نشز برتری طلبی باشد و ضابطھ ھا رعایت . قرار دھیم، راه حل آن ھمین روش می شود
در روش شناسی، معمول است کھ یک مثال را می آوردند و خاطر نشان . شوند و آیھ را متناقض نکنند

.دیگر نیز، ھمین روش را بکار بریدمی کنند کھ در موارد 

آیا اگر نشز را برتری طلبی معنی کنیم،اما

این ایراد برجا می ماند کھ چرا کلمھ در خور کھ در آیھ ھای دیگر بکار رفتھ، بکار نرفتھ است؟ -الف 
محدوده دوباردر مقام تنظیم رابطھ زن با مرد، در . در قرآن، چھار بار کلمھ نشز بکار رفتھ است

بکار ١١و باردیگر در سوره مجادلھ، آیھ ٢٥٩زناشوئی و دو بار دیگر، یکبار در سوره بقره، آیھ 
و خفتھ در گور را زنده برپا ) سوره مجادلھ١١آیھ (در این دو آیھ، امر بھ از جا برخاستن . رفتھ است

از جا ت، دست ندادن،در دو آیھ ای کھ در مقام تنظیم رابطھ دو ھمسر بکار رفتھ اس. کردن است
.بدررفتن و حد اکثر، سربرتافتن معنی می دھد و نھ بیشتر

در آیھ تناقض پدید نمی آید؟ چرا تناقض آیا اگر نشز را برتری جویی و سلطھ طلبی معنی کنیم،–ب
لمھ یا سر برتافتن و یا ناسازگاری یا ک» ازجا بدر رفتن«توضیح این کھ ھرگاه بھ جای . ھا پدید می آیند

رساتر از ھمھ، دست ندادن، سلطھ جوئی و خصومت طلبی را قراردھیم، بنا بر ترجمھ شما، زن
زیر سلطھ با شوھر برقرار کند و آیھ بھ –ناشزه سلطھ جوی می شود و برآن می شود رابطھ مسلط 

ابطھ بر رابطھ قوا و نھ رپس بنای رھنمود قرآن. مرد رھنمود می دھد، او را سرجای خود بنشاند
کارھائی کھ مرد باید بکند، آن دو را از . انسان با خدا، یا رابطھ حق ھمسر با حق ھمسر می گردد

زیرا یا زن کوتاه می آید، مرد دستور می یابد حاال کھ زن کوتاه آمده تو نیز . رابطھ قوا بیرون نمی برد
مرد و یا بھ زندگی در در » ن ذلیلیز«یا کار بھ اگر کوتاه نیامد،. یا کوتاه نمی آید. اندازه نگاه دار

برابری قوا دو طرف . پس دو طرف در رابطھ قوا می مانند. تقابل مستمر قوا و یا بھ طالق، می انجامد
.بی حرکتی و فلج شدن است و نابرابری سلطھ یکی بر دیگری است

. درمان نمی شودبا سرایت دادن بیماری بھ دیگری، بیماری : تناقض بزرگ تر و مھمتر این است
روشی کھ برتری طلب بکار می برد، زور است و رابطھ ای کھ می خواھد برقرار کند، رابطھ قوا 

ھمان روش را با او بکار بردن، آنھم در قلمرو زناشوئی، زورمداری را بھ شوھر تسری دادن .است
شویق زور نباشد، پس چراکھ اگر محتوای ت. ترجیح دادن تشویق بر تنبیھ مشکل را حل نمی کند. است

یک فعل، در یک رھنمود، نمی تواند دو معنای متضاد داشتھ باشد . فعل ضرب بمعنای تنبیھ نیست
و اگر اعمال زوری در پوشش تشویق است، بسا ). تناقض مھم و اساسی دیگری کھ باید حل شود(
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بھ مثل تلقی می زیرا روش شوھر را بر ناتوانی از عمل. ھمسر را بر سلطھ طلبی مصر تر می کند
.کند

زیرا . نشز بمعنای برتری جوئی زن، با فعل اطعنکم نیز جور نمی آید. این دو تنھا تناقض ھا نیستند
اگر نشز دست ندادن بھنگام ھمبستری یا از جا در رفتن و سربرتافتن باشد، اطعنکم ترک سلطھ گری 

ترجمھ و . ا بازیافتن معنی می دھدو یا جای خود ر) در ھمبستری(» دست دادن«اطعنکم . نیست
زیرا ضرب را نمی توان ترک قوامیت . توضیح شما با فعل ضرب نیز تناقض دیگری ببار می آورد

غیر از این کھ ترک کردن، نھ معنی حقیقی ضرب است و نھ معنی مجازی آن می تواند . معنی کرد
ا زن، ترک قوامیت، تعامل با زن افزون بر این، واضربوھن دستور است بھ مرد بھ تعاملی ب. باشد

زن بود، اندازه مجاز آن در ھمین آیھ پیش از اگر مراد ترک. نیست، ترک تعامل با زن است
باز، ترجمھ شما در تناقض می شود با قوام بودن مرد کھ فضل . ، دستور آن را داده بود»واضربوھن«

آیا خداوند بھ . ھم بھ مرد و ھم بھ زن.باشد، تجویز ستم است» قوامیت«ھرگاه بنا بر ترک . او است
کھ اعتماد زن از مرد سلب شود؟ یا قیام شوھر دستور می دھد زن را گرسنگی بدھد؟ یا عملی کند

…مستمر بھ ادای حق را ترک گوید؟ یا

حمایت رابطھ حق دار با حق دار . گویای رابطھ میان قوی و ضعیف، توانا و ناتوان استحمایت–٢
این کھ تکلیف عمل بھ تکلیف بھ رعایت حقوق زن، بنا بر. م رابطھ حق دار با حق دار استقوا. نیست

حق است و تکلیفی کھ عمل بھ حق نباشد، حکم زور است و ناقض اصل عدالت، پس تکلیف ادای حق 
حل مشکل از راه برقرار کردن پس ھرگاه بنا بر رعایت ضابطھ. می شود و جبر بی محل می گردد

و اگر، ھنوز، در باره مکلف ذھن شما . حق باشد، قوام مکلف بھ ادای حق و رعایت آن می شودحق با 
البتھ را می توان بکار برد کھ » مدام ایستاده بر ایفای حقوق«یا » نگھدار مداوم حقوق « گیر دارد، 

.رساتر بھ مقصود ھستند

ت کھ ھر فضل کھ مرد دارد، زن نیز و باز بدیھی اس. بدیھی است کھ مرد در حد توان قوام است
اال اینکھ در ھریک از دو ھمسر فضل ھائی، می چربند کھ با فضلھای زوج او جور . دارد و بھ عکس

در حقوقی کھ . پس زن نیز، ھرگاه خود بخواھد، می تواند قوام بگردد. می شوند و توحید می جویند
.رعایت آنھا بر عھده مرد است

شقاق امر واقع مستمر . ره نساء، مربوط بھ نشوز نیست مربوط بھ شقاق استسو٣٥رھنمود آیھ -٣
عوامل بسیاری . است و عامل آن، برقرار کردن رابطھ قوا یا مسلط و زیر سلطھ و عوامل دیگر است

:چند نمونھ. شقاق ھا پدید می آورند و این عوامل نیز امور مستمر ھستندانواع 

این عامل بیشتر در خانواده ھائی . ناشی از اختالف دو خانواده) ئی از ناسازگاری تا جدا(شقاق -
.عمل می کند کھ در آنھا، ازدواج تنظیم رابطھ باقدرت است

، این عامل بیشتر در خانواده ھائی عمل ˝شقاق ناشی از سلطھ جوئی یکی از دو و یا ھر دو متقابال-
لھ مراتب اجتماعی ھم سطح نیستند و یا یکی از می کند کھ دو ھمسر از دو خانواده ھستند کھ در سلس

.خود را در موقع متفوق می بیند… دو، در مال و علم و مقام و

.شقاق ناشی از خودداری مرد از عمل بھ ادای حقی کھ نفقھ است و یا زیاده خواھی مالی زن-

.شقاق ناشی از چشم و ھمچشمی کھ در ھمھ قشرھای جامعھ بھ رواج است-
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استفاده مرد از زن، برای برکشیدن خود در سلسلھ مراتب اجتماعی و یا زن از مرد اشی ازشقاق ن-
.برای ھم سطح شدن با زنان قشر باالتر

و یا استفاده زن از . شقاق ناشی از سوء استفاده جنسی مرد از زن، باز برای ثروت و موقعیت جستن-
…عی وسکس خود، برای برکشیدن خویش در سلسلھ مراتب اجتما

شقاق ناشی از ناسازگاری فکری میان زن و مرد-

.کھ خود بسیار انواع دارد. شقاق ناشی از کار زن و کار مرد-

شقاق ناشی از نایکسانی شیوه زندگی کھ یکی از اشکال کنونی آن، زندگی بھ شیوه غربی ناسازگار با -
.شیوه زندگی سنتی است

لی کھ بیشتر در زناشوئی ھائی عمل می کند کھ دو ھمسر شقاق ناشی از ناسازگاری فرھنگی عام-
.محیط فرھنگی بزرگ شده اند کھ با یکدیگر سازگاری نمی جوینددردو

شقاق ناشی از بیماریھای درمان ناپذیر و یا دیر پای روان و تن-

شقاق ناشی از انواع اعتیاد-

شقاق ناشی از ناتوانی جنسی و یا پیدا شدن حالت انزجار-

…شقاق ناشی از-

حتی در . و عوامل پدید آورنده آن، موضوع رھنمود شده انداست کھ شقاق٣٥بدین سان، در آیھ 
چھ رسد بھ نشوز کھ عارضھ خفیف تری در زندگی –مورد شقاق نیز، بنا را بر جدائی نمی گذارد 

ادن میان آن دو البتھ از راه بنا را بر صلح د. –زناشوئی است و دو ھمسر بھ رفع آن توانا ھستند 
در جای دیگر تکلیف از میان نرفتن . برقرار کردن رابطھ میان دو حقوقمند و بر وفق حق می گذارد

.شقاق را نیز معین می کند

در این مورد، تشخیص علم بر . این سخن کھ تشخیص سلطھ می آورد، بسی شگفتی آوراست–٤
ھرگاه . بگردد» سلطھ بر«مگر این کھ علم وسیلھ . وردو علم بر عارضھ سلطھ نمی آعارضھ است

نشز را سلطھ جوئی معنی کنیم نیز این مرد است کھ تشخیص می دھد عمل یا قول زن، داللت بر سلطھ 
شما را در باره معنی کلمھ نشز کھ غیر از این کھ سخن اخیر شما نقض می کند قول پیشین . طلبی دارد

.می دھد و دستور می یابد این و آن کار را با زن بکندباز مرد است کھ آن را تشخیص 

چرا کھ دست ندادن یا سر . مقایسھ این دو تشخیص مقایسھ صوری است، مقایسھ واقعی نیست
مرد مایل بھ ھمبستری با زن است و زن روی : برتافتن جنسی، یک امر و این یک امر، مشخص است

رد برتری جوئی و سلطھ جوئی و خصومت معنی دھد، حتی اگر اما ھرگاه نشز فراوان مو.بر می تابد
ھم یک مورد معنی دھد، برعھده مرد گذاشتن تشخیص قول یا فعلی از قول ھا یا فعلھای زن بر سلطھ 

طلبی، اختیار مطلق دادن بھ مرد است کھ بھ دلخواه خود، ھر قول یا فعلی را و یا بسا اشاره یا … و
لبی زن بیانگارد و بھ خود اجازه بدھد با او رفتاری درخور رفتار با زن کلمھ ای را دلیل بر سلطھ ط

برفرض کھ تشخیص دھنده روان پزشک و یا روان کاو شد، باز شوھر است کھ . سلطھ جو را بکند
امر مھم اینست کھ . مجری است و با داشتن حق تنبیھ، مأمور می شود ھمسر را وادار بھ ھمراھی کند
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او باید بصفت قوام، بر حق بایستد، معتمد ھمسر بماند تا کھ . ھ بھ شوھر نداده استدر آیھ اختیار تنبی
.رابطھ حق با حق برقرار شود

ناتوانی جنسی . اما نشز بھیچ رو بمعنای عدم تمایل جنسی، از نوع بی تفاوتی درمان ناپذیر نیست
را کھ قرآن می آموزد، روش روشی. بلکھ میل جنسی است کھ نیاز بھ برانگیختن دارد. نیز نیست

قرآن مراحل را نیز بھ شوھر یادآور . این روش، بخالف روش امری، اصالح پذیر است. تجربی است
. کنترل در کار نیست تا مرد در موقعیت کنترل کننده قرار گیرد. برانگیختن در کار است. می شود

.یدا می کندبعکس، چون نشز را سلطھ جوئی معنی کنی، کنترل سلطھ جو معنی پ

چون نھ در آیھ سخن از بی میلی جنسی بعمنای نبود این میل است و نھ در نوشتھ من از آن سخن -٥
بی حاصل بودن رھنمودھای قرآن بنا بر این کھ زن گرفتار بی (بھ میان است، این قسمت از نوشتھ شما 

.، ربطی بھ موضوع بحث پیدا نمی کند)میلی جنسی باشد

بی میلی . از امکان وجود عیب جنسی در مرد، نھ در آیھ است و نھ در نوشتھ منو باز سخن
جنسی عارضھ ایست کھ نیازمند درمان است و درمان کننده آن روان پزشک و یا پزشک و یا روان 

.پس این قسمت از نوشتھ شما نیز ربط بھ بحث پیدا نمی کند. کاو است

اال . ن و آن زمان، این یا آن شکل را پیدا می کند، صحیح استو اما این کھ یک امر مستمر، در ای-٦
کھ بیان - این کھ اگر از یاد برود کھ امر مستمر یک و ھمان امر است، بسا راه حل نھ در بیان قرآن 

شکلھای جدیدی کھ یک . ھمانطور کھ یافت شده است. کھ در بیان قدرت یافت می شود–آزادی است 
بشرط این کھ ھمواره . ، البتھ موضوع اجتھاد و بحث آزاد است)مثال ربا(امر مستمر پیدا می کند

.نظرھا بھ حق سنجیده شوند و باب بحث آزاد بستھ نگردد

زیر سلطھ، –شکلھائی تغییر پذیر و تغییر کننده یک امر واقع مستمر، برای مثال رابطھ سلطھ گر 
رگاه سخن از رابطھ قوا بھ میان باشد، البتھ انواع، ھ. را بر مصادیق ترجیح می دھم زیرا دقیق تر است

.بنا براین، مصادیق پیدا می کند

شادیھا و کامیابی ھا شما روز افزون

——————————————————————————–

آقای بنی صدر نکات ارزنده و قابل تاملی را در انتھا عنوان کرده و آقای آل حسین برخی از این 
و برخی دیگر را قابل توجھ در تداوم پژوھش خود دانستھ و بنا براین قابل بحث نکات و نقدھا را 

از آنجا کھ بحث فوق طوالنی گشتھ . ادامھ خواھد داشت) در فرصت ھای مناسب آتی(گفتگوی فوق 
گفتگو کنندکان مذکور ھمچنین مشارکت سایر . است، توافق بھ انتشار آن در این مرحلھ گرفتھ شد

امید کھ این گفتگو مشوق ھر چھ بیشتر . در این بحث ترغیب می نمایندمحققین و صاحب نظران را 
قرآن بوده و انحصار ھای موجود در فھم و تفسیر این حقیقت جویی ھای بھ دور از غرض پیرامون

.منبع بزرگر فکری و فرھنگی ما را بھ نفع مردمی تر شدن این فھم ھا بشکند

-domestic-victims-http://www.guardian.co.uk/society/2010/sep/05/men–[1]
violence
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قرآن اسخ بھ یک سوال در باب کتک زدن زنان درپ

٢٠١٠, ٢سپتامبر 

با عرض سالم

.بسیار ممنون از راھی کھ آغاز کرده اید و بھ امید تداوم این حرکت

من ھمیشھ سعی می کردم در برابر کسانی کھ توسط این آیھ ! با مطالعھ این نوشتھ بسیار متعجب شدم
د، اینگونھ دفاع کنم کھ این آیھ شرایط برخورد با زنان را مالیم تر قرآن را زن ستیز معرفی می کردن

کرده است بھ این معنا کھ آن زمان اول می زده اند زن را بعد اینجا گفتھ اول نصیحت کنید و بعد دوری 
ولی با این گفتھ مواجھ می شدم کھ پس مگر قرآن برای ھمھ زمان ھا نیامده پس ! کنید و سپس بزنید

حاال ھم واقعاً برایم غیر قابل باور است !!! ا گفتھ بزنید نمی شد این کلمھ را ھم نمی گفت؟چرا این ج
یا شاید دوپھلو ! کھ این آیھ ھمیشھ آنگونھ ترجمھ می شد حاال بھ ھمین سادگی بفھمم معنای دیگری داشتھ

باشد ویک معنایش برای آن زمان و معنای دیگر برای این زمان

_______________________________________________

:پاسخ

جای تانھ ممنون از توجھ و طرح سوالھای بسیار ب

ھر گونھ توجیھ و تفسیری از از اینکھ می بینم ھموطنان جوان من از چنین نبوغی برخوردارند کھ
) تھ اممانند این چند خطی کھ اینجا نگاش(قران و اسالم و تاریخ و جامعھ ولو بھ اصطالح روشنفکرانھ 

را بھ راحتی نمی پذیرند و طرح شک و شبھ می کنند و می خواھند مطمئن شوند کھ ھیچ مشکل حتی 
باریک تر از مویی در کار نیست تا آنگاه مطلب را در گوشھ ذھن کنجکاوشان شاید برای مدتی بھ 

ی ندارم کھ کسی قطعا این حقیر ھیچ انتظار. پذیرند تا مطلب بھتری بیابند بسیار مسرور و شاد می شوم
و بھ خصوص در مورد آیات قران و خصوصا این آیھ اصرار مطالب مرا بدون نقادی و مداقھ بپذیرد

دارم کھ برداشتھایم باید در یک فرایند جامع پژوھشی کھ ھم تاریخی باشد ھم کالمی و ھم جامعھ 
ن بر نمی آید و نیاز بھ متاسفانھ این کار بھ تنھایی از دست م. شناختی بھ شکل مستند آزمون شوند

بنده نیز در پی شکستن . بنابراین ھمانطور کھ شما اینجا طرح سوال کرده اید.طرحھای تحقیقاتی است
انحصار تفاسیر غالب ارائھ برداشت ھای بدیل کرده و در مبانی برداشت ھای رایج شک و تردید ھای 

.ساختاری افکنده و خواھم افکند

وشتھ ام چھ در مورد نظام فکری حاکم اسالمی و چھ در مورد نظام حاکم در این مدتی کھ مطلب می ن
اقتصادی سیاسی سرمایھ ساالر با نقدھایی مواجھ شده ام کھ تقریبا ھمھ آنھا را روا دانستھ و نشانھ نبوغ 

اما صادقانھ بگویم ھمواره در مانده ام کھ چرا این سطح از نبوغ برای آن برداشت . بی نظیر نقادان
چرا این عزیزان یک صدم از این . غالب از اسالم و تاریخ و اقتصاد وسیاست بکار نمی رودھای 

نبوغ را در نقد چرندیاتی کھ بھ اسم اسالم یا علم اقتصاد و علم سیاست توسط دستگاھھای تولید معرفت 
ابر بھتر از اگر بکار می بردند االن ایشان حتی صد بر. وابستھ بھ قدرت تولید شده اند بکار نمی برند
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من بھ تولید معرفتھای معتبر تر و علمی تر از تاریخ و جامعھ و فرھنگ و دین خود می پرداختند یا حد 
.اقل انحصار این نظام ھای تولید معرفت کاذب را از ایشان می گرفتند

اگر مطلبی را من و.. دوست عزیز، ھژمونی یک منطق یا گفتمان دلیل بر روایی و اعتبار آن نیست 
نسل ھای قبل از من بھ علت غلبھ یک گفتمان و نظام فکری خاص از طریق سرکوب بیان آزادانھ 

اگر ما . اندیشھ ھا مسلط شده شبانھ روز شنیده ایم دلیل نمی شود آن مطلب ومنطق خاص درست باشد
بھ چندین قرن یا حد اقل سھ دھھ در جامعھ زیست می کردیم کھ پژوھش و گفتگو در فضای کامال باز

پرورش گفتمان ھا و نگرشھای متکثر می انجامید آنگاه می توانستیم با خیال راحت بگوییم آن اندیشھ یا 
در مصر . اما کجا چنین فضایی را می بینی.برداشتی کھ مورد قبول اکثریت است اعتبار بیشتری دارد

در چنین .!! دکھ استاد مصری حامد ابوزید را بھ خاطر برداشت خاصش از ھمسرش حرام می کنن
فضای نابرابرآکنده از سلطھ گری ھر گونھ برداشت غالب از دین و تاریخ و اقتصاد و فرھنگ نھ تنھا 

.نباید طبیعی تلقی شود کھ باید بھ شدت زیر سوال رود

چون لب بھ انتقاد بازکنی و . من ھمین مشکل را با طرفداران سرمایھ ساالری و نولیبرالیسم ھم دارم
بدیلی از اقتصاد و سیاست ارائھ دھی بالفور بھ زیر سوال می روی کھ چند صد سالی بخواھی تلقی 

تمامی کتب . است ھر نظام بدیلی نتوانستھ در برابر لیبرال دموکراسی و سرمایھ ساالری قد علم کند 
ق اقتصاد کھ در دانشگاھھای دنیا تدریس می شود بر پایھ اقتصاد سرمایھ ساالر است و تو آمده ای منط

روابط اقتصادی کھ از زمان .این نظام را زیر سوال می بری ادعا می کنی باید بھ دنبال بدیل بود
ریکاردو و ادام اسمیت اینگونھ تعبیر و تفسیر و تحلیل شده اند و حتی فرمولھ و علمی را بگذاریم کنار 

ھ نیم از جھان را مارکسیسم اش ک.! و یک شبھ بھ یک برداشت مبھم از یک بدیل خود را دلخوش کنیم
.…فروپاشید وتصرف کرد

این دوستان اما ھرگز از خود نمی پرسند کھ گفتمان ھای غالبی کھ انان بدلیل غلبھ شان معتبر دانستھ 
التبھ مانند ھمان ھا کھ می . اند با صرف چھ ھزینھ ھای انسانی و مالی اعتبار و حجیت کسب کرده اند

از اسالم را با تعبیر اینکھ قرآن گفتھ بزنید اما مرحلھ آخر یا با خواھند تناقضات برداشت ھای سنتی
اینھا ھم نوع تلطیف شده سرمایھ ساالری را دارند کھ ھمان نوع کینزی و نوکینزی . مسواک بزنید 

.است کھ بگذریم

پرسیدو اگر ھمین نبوغ را علیھ آن تفاسیر بکار برید خواھید . و تفاسیر غالب. بھ آیھ خودمان برگردیم

مثال ھمین . ھر زبانی بسیارند کلماتی کھ بستھ بھ جایگاه سخن بھ معانی مختلف ظھور می کننددر 
لغتنامھ دھخدا باز کنید می بینید کھ زیر بیشتر کلماتی کھ می گردید ھرکدام . در فارسی» شیر«کلمھ 

ند و برخی کلمات برخی از معانی کلمات بستھ بھ گذشت زمان عوض شده ا. معانی مختلفی نگاشتھ
در زبان عربی کھ کلمھ ضرب دارای معانی . ھمچنان در یک زمان بھ معانی مختلف بکار رفتھ اند

از ) .مانند ھمان کلمھ شیر (بسیاری است و بستھ بھ متن تعیین می شود کدام معنی درست است 
در . نی دیگرگفتمان مسلط حوزوی بھ پرسید چرا باید کتک زدن فیزیکی معنی ضرب باشد نھ معا

کجای قران ضرب بھ معنی کتک زدن بکار رفتھ کھ اینجا باید بکار رود؟ آیا در زمان قران کتک 
چرا نباید معانی . کدام منطق چنین برداشتی را تایید می کندزدن فیزیکی معنی متداول بود ه است؟ 

کردن در نظر گرفتھ دیگر مانند برخورد کردن یا ترک گفتن یا قطع کردن رابطھ یا در عموم طرح 
نشوند؟ اگر می فرمایند معنی زدن معنی متداول تری است بپرسید چرا این معنی متداول در جاھای 
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دیگر قران بکار نرفتھ یا چرا قاموس ھای عربی کالسیک آنرا در رده ھفتم ھشتم می گذارند چرا در 
میان اشعار عرب این کلمھ بھ ندرت بھ معنی کتک زدن بکار رفتھ؟

ایشان بپرسید چگونھ می توان زنی کھ ناشزه شده و کارھای خالف خارج از خانواده انجام داده را از 
. اول نصیحت کرد بعد کتک زد؟ مرحلھ بعد از این کتک زدن چیست؟ اصال تعریف ناشزه چیست

توکھ اول !!!). یعنی حتی قبل ازاینکھ نشوز کند)چرا می گویداگر خوف داشتی کھ نشوز کند 
اگر بخواھد رابطھ . می کنی بعد کتک می زنی کھ مسئلھ را حل نکرد ه ای بدترش کرده اینصیحت

… منطقی بین این سھ مرحلھ باشد کھ اول نصیحت کنی بعد روابط عاطفی جنسی را معلق کنی و بعد 
ا منطق می گوید کھ مرحلھ بعد باید در راستای قدم دوم یعنی تعلیق رابطھ بھ قدم سوم یعنی جدایی ی

.قطع کامل رابطھ باشد

تناقض گویی اقایان بھ حدی رسیده کھ چون دیده اند احکام اسالمی حتی انھایی کھ در رسالھ ھای 
قرون وسطایی شان ھست در باره کتک زدن و اسیب جسمی وارد کردن سفت و سخت ھستند نقل 

پرسید این مسواک زدن بعد از ایشان بھ. قول از فالن امام اورد اند کھ کتک زدن باید با مسواک باشد
از آنھمھ نصیحت و معلق کردن رابطھ چھ نتیجھ ای جز تمسخر خواھد داشت؟

از ایشان بپرسید این آیھ در اول سوره ای کھ مرد و زن را از یک ذات طبیعی می داند و مدعی 
مساوات است و قدیمی ترین کتاب روی این کره خاکی کھ یک فصلش را بھ زن اختصاص داده 

.ور بھ مرد حق اعمال خشونت داده استچط

سوال ھای بسیار دیگر ھم ھست کھ فرصتش اینجا نیست

اگر با این سواالت با برداشت ھای غالب برخورد کردید آنگاه براحتی ھر چیزی کھ نظام مسلط بھ 
.من و شما تحمیل کرده را نخواھید پذیرفت و آنگاه بدنبال بدیل خواھید رفت

. شاید ھمھ این تناقضات باال خود در خود قران ھستند نھ برداشت ھای آخوندیخواھید پرسید کھ
خواھم گفت شرط انصاف در یک تحقیق آغاز کردن از فرضیھ است و سپس رسیدن بھ نتیجھ نھ 

باید بررسی .باید آزمون شود. ممکن است تناقض از قران باشد اما این یک فرضیھ است. برعکس
معنی کلمھ بھ کلمھ این متن یا ھر متن دیگر تاریخی باید در .ناختی شودتاریخی، کالمی، جامعھ ش

.متن جامعھ و تاریخ شکل گیری ان متن بررسی شود

کھ آنھم باید فرضیھ ای قابل آزمون باشد نھ نتیجھ ای (دوست گرامی آن جاودانگی مورد ادعای قرآن 
قران باشد نھ جاودانگی کلمات و حتی باید جاودانگی در جھت گیر ھای اخالقی) از قبل گرفتھ شده

از این رو بنابوده است در فقھ و اخالق و فلسفھ و حقوق اسالمی اجتھاد یعنی فرآیند . احکام عملی
آزاد بازتولید احکام اخالقی و حقوقی در راستای جھت گیر ھای اصلی قران و متناسب با شرایط و 

سپس . ران باید دید جھت گیری بھ کدام سواستدر ھر حکم عملی از ق. نیاز ھای روز صورت بگیرد
آیا جھت گیری .دید اگر ھمان جھت گیری را در روابط امروز روا داریم چھ نتیجھ ای خواھیم گرفت

پس مساوات را باید دید بستھ بھ . بھ سمت برقراری عدالت و مساوات بین زن و مرد بوده است 
این بنیاد گرایی کھ باید ھمان . آن حکم عملی راشرایط امروز چگونھ می توان برقرار کرد نھ عین
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چون شرایط عوض می شوند و عمل . عمل را برای تمام زمانھا تکرار کرد ضد جاودانگی است
آن مفھوم جاودانگی کھ شما از قران در سر دارید ھم محصول نظام . مذکور قدرت انطباق ندارد

سال ١٤٠٠طریق تعمیم احکامی است کھ فکری مسلطی است کھ خواھان جاودانگی سلطھ خویش از 
بسیاری از روابط .این محدود بھ اسالم نیست. پیش رھایی بخش بوده اند اما امروز سلطھ آور

اما انکھ مارکسیست واقعی . اقتصادی امروز در زمان مارکس وجود نداشت یا بھ این پیچیدگی نبود
صدد توسعھ اندیشھ مارکس در اجتھادی است بجای منبطق کردن روابط امروز بھ اندیشھ مارکس در 

آزاد بھ روابط امروز بر می آید و بھ زنده بودن و پویا بودن مارکسیسم یا ھر مکتبی کھ معتقد است 
.کمک می کند

باید دید کلمھ ضرب چھ معنایی آن زمان داشتھ، چھ معنی در آن واقعھ ای کھ منجر بھ نزول این 
چھ معنایی در رابطھ منطقی با دیگر اجزای این جمالت یا خاص از آیات شده داشتھ ومجموعھ

انوقت معلوم می شود جھت گیری قران چھ بوده و چھ نتیجھ ای برای رابطھ امروزی . آیات داشتھ
اینھا ھمھ باید در راستای جھت گیر ھای اصلی و . بین مرد و زن در شرایط مشابھ خواھد داشت

مانیفست منسجمی از یک جنبش اخالقی است مگر انکھ خالف آن گر قایلیم قران-بنیادین قران باشد ا
کسی کھ از این نتیجھ آغاز می کند کھ قران بھ دلیل تناقض در برداشت ھای مسلط خود .ثابت شود

ھمین را در مورد ھر متن ھنجار . ذاتا متناقض است راه پژوھش و کشف حقیقت را بھ خود می بندد
.آفرین دیگر می توان گفت

دوستان خواھند پرسید حاال کھ معلوم شد قران در پاسخ بھ . ید گفتگو را کمی عمیق تر کنیمبگذار
روابط خاص اجتماعی و سیاسی و تاریخی خاصی در ھزارو چھارصد سال پیش تنظیم شده و برای 

روابطی کھ با توجھ بھ صد ھا سال (رمزگشایی از ان باید بھ درک روابط آن روزگار نائل شویم 
پس این کار ) قت و منابع توسط آنانکھ کھ باید اینکار را می کرده اند ھنوز نامکشوف ماندهاتالف و

کاری بس سترگ است و از طرف دیگر عقل ودانش بشری بھ اندازه کافی پیش رفت کرده است کھ 
اکنون مترقی ترین افکار متوجھ مسئلھ مساوات بین زن و مرد ھستند و نیازی نیست ببینیم قران 

نظامی کھ دیگر با نظامھای . پیش چگونھ چنین مساواتی را در نظام قبیلھ گی برقرار کرده١٤٠٠
:اما پاسخ. اجتماعی امروز از زمین تا اسمان فرق دارد

بسیارند تحصیل کردکان و دانش پژوھانی مثل من و شما کھ با وجود تحصیالتشان برایشان سخت 
نا بھ ترجمھ ھای متداول کتک زدن معنی می داده یک است قبول کنند مثال کلمھ ضرب کھ تا دیروز ب

خوب اگر برای من و شمای تحصیل کرده چنین تحولی . شبھ معنی دیگری از آن بشود استنباط کرد
در فھم آنھم فقط در حد معنی یک کلمھ چنین دشوار است کھ ترجیھ می دھیم ھمان معنی مسلط را 

متر تحصیل کرده کھ تا دیروز تصور می کرده اند درست بدانیم چگونھ می توان افراد عامی و ک
قران کالم خداست و شک و شبھ ای در آن روا نیست را می توان قانع کرد کھ دیگر این کتاب بھ 
دردشان نمی خورد و باید آنرا زکل رھا کنند ببینند عقل بشر متجدد امروز در مورد مساوات زن و 

برای . ا از این افراد انتظار داریم آنھم یک شبھمرد چھ می گوید؟ چگونھ چنین تحول عظیمی ر
میلیون ھای نفر ادم روی این کره خاکی قران کتاب آسمانی است و حاضر نیستند بھ این راحتی ھا 

در مقابل آنان براحتی می توانند اعتبار اخالقی بسیاری از اندیشھ ھای مدرن . شکی در این امر بکنند
چھ کسی آنرا تعریف می کند . و مرد باید تعریف شودی زنبرابر. امروز را زیر سوال ببرند

مارکسیسم :براساس چھ معیاری و فرھنگی و ارزشی؟ عدالت اجتماعی را چھ کسی تعریف می کند
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) مگر ھمھ اش یک نوع فمینیسم ھست؟(سوسیالیسم؟ فمینیسم ) مگر یکی دو نوع مارکسیسم داریم؟(
سیال لیبرالیست جان راولز؟ اگر دنیای مدرن قادر بھ تعریف نولیبرالیسم؟ انارشیسم؟ لیبرالیسم؟ سو

درصد از مردم دنیا تنھا ٥٠درصد از ثروت جھان و ٥٠درصد از مردم دنیا ٢مساوات بود کھ االن 
درصد از ثروت جھان را نمی داشتند؟١

ر عمیق ھمین تناقضات عصر مدرن ھزاران براب. پس می بینی کھ مسئلھ بھ این سادگی ھا ھم نیست
ھمین . سال پیش اند١٤٠٠تر و عینی تر و امروزی تر از تناقضات یک کتاب نوشتھ شده در 

چرا باید امثال ریچارد دوکینز در . تناقضات باعث بازگشت مذھب بھ صحنھ سیاست جھانی شده اند
روی ابتدای قرن بیست و یکم جنگ صلیبی علیھ مذھب راه بیاندازند و ھزاران پوند پول جمع کنند 

!اتوبوس ھای لندن تبلیغ بیخدایی بکنند؟

موج سھمگین را کھ من روزی د ربرابر متحجرین مذھبی در مورد) احتماال ازموالنا(شاید این شعر 
:تجدد می خواندم اکنون باید برای متجددین چپ و راست در مورد اھمیت مذھب بخوانم کھ

از کھ بگریزیم از او ، این محال

ا او؛ این وبالبا کھ بستیزیم ب

اما اھمیتی کھ میلیون ھا انسان برای قران قائلند تنھا مسئلھ ای نیست کھ روش برخورد ما با قران را 
ما شرقیان منابع فکری عظیم و . این فقط نفت و گاز ما نیست کھ بھ سرقت رفتھ و می رود. تعیین کند

چھ جالب این ھر دو منبع با ھمکاری .تجربھ تاریخی فوق العاده ای ھم داریم کھ بھ سرقت رفتھ است
ما شرقیان نیازمند بھ اعتماد بھ نفس و ھویت . استبداد داخلی و استثمار خارجی بھ یغما رفتھ اند

کنترلی کھ بر نفت نداریم اما شاید بتوانیم منابع فکری و تاریخی مان کھ ھمان . مستقل ھم ھستیم
ھیم و از انھا بھ عنوان منابعی برای شرکت در تجربھ ھای امیختھ با پیروزی و شکست را نجات د

. فرایندھای امروزین تعریف مساوات جنسی و عدالت اجتماعی اقتصادی و آزادی سیاسی استفاده کنیم
منابعی کھ فھم ما را نھ تنھا از خودمان، گذشتھ مان و تاریخمان تکمیل می کنند بلکھ بھ ما ایده ھایی 

ان می دھند تا وقتی در فرایند جھانی تعریف عدالت و حقوق بشر از نوع خودمان متناسب با فرھنگم
شرکت می کنیم ، روح نیازھا و ارزش ھا و ھنجار ھای خودمان را بھ درون آن تعریف ھا رسوخ 

ریشھ ای در فرھنگش و ھستی . تا دیگر جامعھ ما فکر نکند حقوق بشر امری خارجی است. دھیم
و اگر این مکاتب را پذیرفت . دموکراسی و سوسیالیسم نکندتا احساس غریبی با. شناسی اش ندارد

تا منابع آنھا را بھ قرآنھای خودش تبدیل . فقط یک مقلد پوک دو آتشھ و بنیاد گرای این مکاتب نشود
تا جرات داشتھ باشد حتی بزرگترین متفکران غربی و رایج ترین افکار غربی را ھم . نکند و نپرستد

.زیر سوال ببرد

شریعتی بسیاری . نکھ شریعتی در مقایسھ با سایر روشنفکران متجدد موفق تر بود ھمین استعلت ای
چون مرا از اینکھ یک مقلد متحجر مذھبی باشیم دور نمود و بھ پذیرش اصول سوسیالیسم و 

. اینکھ شریعتی دین را زنده کرد یا سیاسی کرد منصفانھ نیست. دموکراسی و حقوق بشر نزدیک کرد
شریعتی بھ ما نشان داد دینی بود کھ از ھمان فردای انقالب حتی پیش تر از بسیاری از دینی کھ 

شریعتی بسیاری از جوانان را بھ خواندن مارکس و . گروھھای سکوالر و چپ مقابل اسبتداد ایستاد
چنان مارکس درس میداد . بھ آشنایی با غرب و فلسفھ غرب ترغیب کرد. سارتر و کامو تشویق کرد
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خوشحالم کھ اولین بار با مارکس و سارتر از طریق او آشنا شدم . گویی خود مارکسیست استکھ تو
وی با طغیان علیھ رویکرد ھای . نھ از طریق یک مارکسیست دو آتشھ یا ضد مارکسیست دو آتشھ

گرایش ما بھ مکاتب غربی گرایشی انفعالی . را از بسیاری گرفتمسلط بھ مذھب روحیھ انفعالی
! کھ حاال کھ بنیادگرای مذھبی نیستیم بنیادگرای سکوالر یا مارکسییست یا لیبرال و نولیبرال شویمنبود 

آنان کھ پیامش را دریافت کردند می دانند نباید . رویکرد وی بھ ھردوی سنت و مدرنیتھ انتقادی بود
.نسبت بھ خود اومنفعل و بنیاد گرا باشند

در کشورھایی کھ دارای تمدن ھای بسیار ابتدایی بود ه اند بسیاری از اندیشھ ھای بومی–دوست من 
از ایده ھای درمانی شان با استفاده از گیاھان منطقھ گرفتھ تا –امروز در حال بازشناسایی ھستند 

بسیاری از افکار ایشان کھ در قرن تجدد افکاری . شیوه ھای حفظ و مراقبت از محیط زیست شان
تا کاربرد اصلی آن فکر در جامعھ امروز مورد بازشکافی استپوسیده و نادرست تلقی می شد

اقوامی کھ قدرت شفا بخش گیاھی را بھ خدایانشان نسبت می دادند امروز .ابتدایی را متوجھ شوند
مورد تحسین ھستند نھ بھ خاطر تشخیص خدایانشان بلکھ بھ خاطر تشخیص اثر درمان بخش آن گیاه 

چرا ما کھ صاحب تمدنھای چند ھزارسالھ . ن آن بھ اسطوره ھایشانو حفظ آن از طریق مرتبط کرد
بود ه ایم برنگردیم بھ خویشتن خویش و نگاه کنیم از طریق کشف ایده ھای خوب گذشتگانمان چگونھ 

اخالق اسالمی مغایرت تام با توزیع تصادفی ثروت . می توانیم در رفع مشکالت امروز بکوشیم
اخالق اقتصادی اسالم . اری گونھ اقتصادی ضد اخالقی تصور شده استداردو ھر گونھ مناسبتات الت

) کار(در اسالم مالک اصلی تولید ارزش فقط سعی . مغایرت شدید با ربا و بھره بر سرمایھ دارد
اھمیت این مسئلھ را ئدر تنظیم روابط اقتصاد حاال این عقل خود بنیاد بشری چرا نتوانست. است

درصد انھا ١٠سرمایھ داری کازینویی می دانند و تنھا ای سھام کھ آنھارابازارھ. جھانی درک کند
. و بحران کشاندهمعرف ارزش واقعی اقتصاد واقعی در جھان است دنیا را بھ ورطھ ورشکستی

باخودشرط می شما. محاسبات در این بازار ھا ی بورس و سھام مبتنی بر نوعی شرط بندی است
د ملیتی زیاد یا ارزش نفت یا طال زیاد می شود میروی میخری و بعد چھ بندی بورس فالن شرکت چن

اینکھ تصور کنی یک عمل ضد اخالقی است و خود را بھ شکل درونی مقید بھ . می شود معلوم نیست
اینکھ . دوری از آن بکنی می تواند تو را و جامعھ تو را از درگیر شدن در بحران ھا نجات دھد

شوروی ھم . اشت اقتصاد اسالمی راه بیاندازد نشد چیزی را عوض نمی کندجمھوری اسالمی تالش د
. آیا عدالت و سوسیالیسم بھ این راحتی زیر سوال می رود. تالش داشت سوسیالیسم راه بیاندازد نشد

کدام اسالم . آیا شوروی مبانی سوسیالیسم را بھ درستی پیاده کرد یا سرمایھ داری دولتی راه انداخت؟
القی اقتصاد من درآوردی این رژیم بوده است؟ اما حتی ھمین میزان دوری از ربا و مبنای اخ

بازارھای جھانی بورس باعث شد اقتصاد کشورھای اسالمی کمترین اسیب را از بحران اخیر دچار 
رمز آن در مقرارتی است کھ . بار دیگر مالیھ اسالمی مورد توجھ دانش پژوھان قرار گرفت. شود

می توانیم با تکیھ بھ بسیاری از منابعمان وارد گفتگوی سازنده پس ما.ا رھا نمی کنندمھار بازار ر
.با سایر تمدن ھا شویم

اگر تاکنون مجموعھ آثار شریعتی را مطالعھ نکرده اید . بیایید خود را بھ تنھا چند منبع محدود نکنیم
اسالم شناسی –ثار انسان بی خود مجموعھ آ. توصیھ می کنم در کنار منابع دیگر مطالعھ بفرمایید

–جھان بینی و ایدئولوژی –ویژگی ھای فرون معاصر–حسینیھ ارشاد بخصوص جلد دوم آن 
.و تاریخ ادیان و کویر و سایر آثار کمتر مذھبی و بیشتر تاریخ شناسانھ اشتاریخ تمدن
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زد؟آیا قرآن می گوید زنان را باید

٢٠١٠, ٢٧ژوئیھ 

جاُل  الِحاُت قالرِّ ُ َبْعَضُھْم َعلی َبْعٍض َو بِما أَْنَفقُوا ِمْن أَْموالِِھْم َفالصَّ َل هللاَّ اُموَن َعلَی النِّساِء بِما َفضَّ انِتاٌت َقوَّ
ُ َو الالَّتِی َتخافُوَن ُنُشوَزُھنَّ َفِعُظوُھنَّ َو اْھُجُروُھنَّ فِی اْلَمضاِجِع وَ  اْضِرُبوُھنَّ حافِظاٌت لِْلَغْیِب بِما َحفَِظ هللاَّ

َ کاَن َعلِّیًا َکبِیراً  َفإِْن أََطْعَنکُْم َفال َتْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِیالً إِنَّ هللاَّ

:ترجمھ آیھ

از زنان ھستند از طریق آنچھ کھ خداوند بھ آنان نسبت بھ ] مادی و امنیتی[مردان موظف بھ حمایت 
انایی حقیقی مردان دارد یعنی از ھمھ مردان میزان حمایت بستگی بھ میزان تو[دیگران فضیلت داده 

بھ تحقیر و (زنان اھل صلح، خاضع . و از طریق دادن نفقھ از اموالشان] بطوریکسان انتظارنیست
شامل [و حافظان اسراری می باشند کھ خداوند خواھان حفظشان است ) سلطھ جویی اقدام نمی کنند

لکھ منظور حفظ اسرار فعالیت ھای مشروع اسرار جنایت یا امور ضداخالقی مردان نمی شود ب
سلطھ جویی، مخاصمھ [از نشوز ] نگرانی مستند بھ شواھد[پس اگر بھ مرحلھ خوف ]. مردان است

توسط زنانتان ] جویی و تحقیر و عدم حفظ اسرار تا حدی کھ حیات مشترک خانواده را بھ خطر اندازد
عاطفی خویش را معلق کنید-ارتباط جنسی] اگر کارگرنشد[رسیدید آنان را ابتدا پند دھید سپس 

از ] اگر باز موثر نیافتاد[،]پاداش مثبت بھتر عمل می کند تا اعمال پاداش منفی یا ھمان تنبیھحذف[
پس اگر بھ ھمراھی بازگشتند از حد انصاف تجاوز نکنید کھ خداوند عالی . ایشان قطع حمایت کنید

.مرتبھ بزرگوار است

ط خاص تاریخی شکل گیری احکام قرانی، چنین آیھ زیبایی را کھ سعی در اولویت عدم توجھ بھ شرای
دادن بھ تفاھم بین زنان و مردان با گرایش سیاسی متفاوت دارد را بھ آیھ ای توجیھ کننده خشونت در 

بھ (یک روایت می تواند بھ قرار زیر باشد .کرده استتبدیلھر شرایط کھ توسط مرد دیکتھ شود 
:)اریخی باید بررسی شودلحاظ ت

ظھور اسالم بھ مثابھ یک جنبش ضد نظام اشرافیتی و سلسلھ مراتبی و قبیلھ ای عرب بر روابط 
زنانی کھ قصد پیوستن . خانوادگی مردان وزنانی کھ قصد پیوستن بدین جنبش را داشتند تاثیر گذاشت

مان سرکوب شده و راھی برای بھ شدت توسط مردان نا مسل) از جملھ یکی از دختران محمد(داشتند 
اما برای مردان . تاثیر گذاری و ترتبیت چنین مردانی وجود نداشت چون اساسا اسالم را نمی پذیرفتند

بھ علت پایبندی بھ نظام سنتی شان مانع تراشی کرده سر بھ مخالفت بر می تازه مسلمانی کھ زنانشان
ن خدا بود و قابل قبول و بنابراین می شد کھ سخن قران سخ) کلمھ نشوز یعنی سر برداشتن(داشتند 

طی یک آیھ قران این مردان را از اتخاذ روشھای تند برای برخورد با زنان نامسلمانشان برحذر 
پس قران ایشان را از اعمال شیوه مشابھ مردان نامسلمان در برابر زنان مسلمان می . داشت
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اند تنھا زمانی می توانند وظیفھ نفقھ و حمایت مردان مسلمان کھ اکنون بھ جنبش پیوستھ. پرھیزاند
مادی و امنیتی خویش را نسبت بھ زنان خانواده معلق کنند کھ زنان جھت متوقف کردن مردان دست 

حتی در این شرایط ؛ در صورتی کھ مردان از وجود . بھ ھمکاری با نظام زده اسرار ھویدا کنند
نی قطع حمایت و رابطھ کنندو باید مراحل سھ گانھ چنین امری بیمناک می شوند، نباید بھ طور آ

.تدریجی را برای بھ حد اقل رساندن ھزینھ ھای عاطفی و دادن فرصت بھ زنان پی بگیرند

در ھیچ جای قرآن این کلمھ بھ معنی کتک زدن . معنی متفاوت امده است ٨در قران کلمھ ضرب بھ 
ی ضرب کھ می توان از تعبیر ضربھ زدن کرد معنی تنھا معن. یا خشونت یا تنبیھ فیزیکی نیامده است
شیئ بھ شیئ دیگر است کھ آنھم بھ شکل استعاره ای آورده شده دفعتی یا آنی زدن یک ضربھ با یک

در ھر قاموس عربی کالسیک .)خانوادگیدر قرآن و خشونت” ضرب“کلمھ نگاه کنید مقالھ. (است
معنی زدن فیزیکی با وجود عدم ھمخوانی .این کلمھ یکی از طوالنی ترین لیست معانی را دارد

فرھنگ منطقی با سایر مراحل توصیھ شده توسط سنتی ھا و آخوندھا بھ علت ھمخوانی با
معنی منطبق بھ ) انچھ آیھ با آن شروع می شود(معنی توقف حمایت .مردساالرشان انتخاب شده است

ترجمھ ھای سنتی حتی فاقد انسجام گفتاری ھستند چھ رسد در منطق.متن است

چوب قائمھ خیمھ بھ معنی نگھ دارنده و محل اتکاست. قوام بھ معنی سلطھ نیست

لھ اصلی این آیھ است ، بھ نظر می رسد این آیھ در ارتباط با مردان حفظ اسرار و وفاداری مس
) نظام مستبد حاکم شده(مسلمانی آمده کھ زمان محمد وارد مبارزه با نطام اشرافیت ساالری عرب 

نمونھ ھایی در تاریخ این جنبش . ولی نگران عدم ھمراھی زنانشان و بلکھ ھمکاری آنان با نظام بودند
د منجر بھ نزول این آیھ گردیده است بنابراین در این صورت نمی تواند ربطی بھ بی ذکر شده کھ شای

در این مورد تحقیق مبسوط تاریخی و روشنگری ھای بیشتری . وفایی جنسی یا زناشویی داشتھ باشد
.نیاز است

اعی بنا برا ین، این آیھ در باره حقوق زنانی است کھ در صورت وارد شدن مردان بھ مبارزات اجتم
حتی نحوه برخورد با چنین زنانی . نھ تنھا یاری نرسانده دست بھ ایجاد مانع و نشت اسرار می زنند

. باید برپایھ توازن و تفاھم باشد و قطع حمایت در نھایت وقتی تفاھم کارگرنیست صورت می گیرد
پسر را نیز بکار بردن کلمھ مردان بجای شوھران، برای آن است کھ برادران و پدران و فرزندان 

بنابراین . شامل شود و بکار بر دن زنان بجای ھمسران ، دختران و مادران را نیز شامل می شود
.مسئلھ رابطھ جنسی خارج خانواده نیست

این آیھ، خشونت را نفی می کند و در عوض مسیر گفتگو سپس تنظیم رابطھ را جایگزین می 
بنا براین این ایھ ضد خشونت در دستگاه . شده استاساس رابطھ زنان و مردان بر تفاھم نھاده.نماید

.فکری روحانیت رسمی بھ آیھ ای برای خشونت تبدیل شده است

اگر این آیھ در ارتباط با سایر آیھ ھای مربوط بھ زنان در ھمین سوره بخوانیم، زنان بطور متقابل می 
ادی و امنیتی توسط مردان بھ توانند وظایف خویش در قبال ھمسرانشان را معلق کنند، اگر حمایت م

در مقابل تامین امنیت مادی و معنوی توسط مردان، زنان موظف بھ نیکو رفتاری . عمد خدشھ بردارد
و وفاداری و حفظ اسرار شده اند و بنا براین ھیج مردی نمی تواند بھ بھانھ دادن نفقھ زنان را از سایر 

ید؛ اموال و درآمد آنان را تصاحب کند یا کار حقوقشان مانند کار کردن خارج از خانھ محروم نما
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ھمھ اینھا فقط با شرط رضایت کامل زن و از طریق گفتگو و . خانھ داری را وظیفھ زن بداند
.برقراری قول و قرار امکان پذیر است

بلکھ برعکس از . این آیھ بدین معنا نیست کھ مردان موظف بھ حفظ وفاداری و نیکو رفتاری نیستند
بنا براین این . یط تامین امنیت معنوی و روحی زنان نیکو رفتاری و وفادرای مردان است عمده شرا

آیھ تنھا شرایط قطع حمایت از زنان را محدود بھ شرایطی می کند کھ زنان دست بھ ھمکاری با 
. از عوامل خشونت رفتاری عدم گفتگو و تفاھم می باشد. نظامھای فاسد علیھ ھمسران خود می زنند

راین مردان ھمواره موظف شده اند کھ با زنان از گفتگو آغاز کنند و سپس بھ تنظیم رابطھ بھ بناب
نتیجھ آنکھ مدعیان زدن . این گفتگو و تفاھم مانع از خشونت می شود نھ منجر بھ خشونت. پردازند

روی معنی ھر آیھ مانند شکل. برای قرآن قائل بھ تناقض گویی شده اند) بھ ھر شکل(فیزیکی زنان 
اینکھ آن قطعھ چھ چیزی را دقیقا نشان می دھد وقتی معلوم می شود کھ ما . یک قطعھ پازل است

قطعھ پازلی کھ جدا از کل پازل تفسیر شود .قطعھ را در متنش در ارتباط بھ قطعات دیگر قرار دھیم
. ھایش داردمی تواند ھرچیز را نشان دھد کھ مفسر قصد تفسیرش را در راستای منافعش و یا جھالت

:ھر آیھ باید در ارتباط با چھار متن تفسیر و ترجمھ شود

). معنی ھای مختلف ضرب؛ قوام؛ و نشوز(متن زبانی و کالمی 

آیھ اول سوره ای است کھ با ایده برابری ذاتی زن و مرد آغاز می شود و نمی تواند (متن قرانی 
).تفسیر را روشن تر می کنندمتناقض آن آیھ باشدو سایر آیھ ھای اطراف آیھ مذکور 

اسالم گفتمانی را براه می اندازد کھ در آن زن جایگاه انسانی و حقوقی اش مورد بحث (متن گفتمانی 
قدیمی ترین کتابی کھ یکی از طوالنی ترین فصولش را نام زن اختصاص داده و در –قرارمی گیرد 

متن اجتماعی . ٤). مند شناختھ می شونداین گفتمان زنان و مردان بھ شکل برابری مسئول و حقوق 
تاثیر ظھور جنبش اسالمی بر روابط خانوادگی بین زن ومرد و سعی قران در اولویت دادن (تاریخی 

(بھ گفتگو جھت ترمیم روابط

شرط انصاف در تحقیق حکم می کند کھ اصل را بر عدم تناقض گویی بگذاریم مگر خالف آن ثابت 
کسانی ھم کھ گفتھ اند فالن امام گفتھ . بھ زدن ترجمھ متناقض است» بضر«بنا براین ترجمھ . شود

در ھیچ کجای دیگر قران کلمھ ضرب بھ . باید با مسواک زد جز مایھ خنده و شوخی فراھم نمی کنند
در شرایط فیزیکی، ضرب بھ معنی اصابت کردن . معنی کتک کاری و خشونت فیزیکی بکار نرفتھ 

زبان فارسی ھم کلمھ ضرب بھ معانی مختلف بکار می برد مثل ضرب حتی در . یک دفعھ ای است
کلمھ زدن فارسی ھم ). دست برد زننده(، یا ضارب )کسی نمی گوید اعداد را کتک بزن(کردن اعداد 

یعنی از مقامش بکاھد یا بھ » خداوند او را بر زمین گرم زند»صرفا بھ معنی کتک زدن نیست، مثال 
؛ » مزن بر سرش تا دلش نشکني–بجاي کسي گر تو نیکي کني » :رودمعنی خوار کردن بکار می

.و بسیاری معانی دیگر» این در و آن در زدن«یا 

عده ای ممکن است این شبھ را در اندازند کھ این آیھ ھم مانند بسیاری دیگر در شرایط زمانی و 
ت نحوه برخورد با یک اما باید گف.مکانی خاصی برای اعراب آمده و فاقد اعتبار امروزین است

مسلمانان در طول تاریخشان ھمواره در کار . معضل اجتماعی است کھ بھ آیھ جاودانگی می بخشد
ھمواره در کار تولید جنبش ھای اجتماعی بوده اند . ھمکاری و مخالفت با نظامھای سیاسی بوده اند
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ت و یکم در اکثریت نقاط زنان حتی در قرن بیس. کھ بر روابط انسانی شان تاثیر گذار بوده است
جھان از بسیاری حقوق انسانی خود در شرایط عادی و ھمزیستی با مردان محروم بوده اند چھ رسد 

.زمانی کھ دست بھ نافرمانی بردارند

رمز جاودانگی آیھ در تاکید آن بر تامین امنیت و رفاه زنان و اولویت دادن بر تفاھم و وفاداری متقابل 
قی باید استنتاج شده و طی یک اجتھاد آزاد بھ تنظیم روابط امروز بین زنان و این اصول اخال.است

.مردان بستھ بھ شرایط روزتبدیل شود

است کھ بیشتر » بما«از جملھ خطاھای فاحشی کھ در ترجمھ این آیھ رخ داده مربوط بھ ترجمھ 
رک غلط خود از قوامون گرفتھ اند تا د» بھ علت«یا » بھ سبب«مدعیان قران شناسی آنرا بھ معنی 

مردان بر زنان مسلطند بھ علت آنکھ خداوند برخی را بر «آنان ترجمھ کرده اند کھ . را تکمیل کنند
» می بینید کھ حتی ترجمھ انسجام منطقی ندارد چرا کھ بایستی می گفت . »برخی برتری داده است

.گنگی کھ ترجمھ شده استنھ بدین شکل» بھ علت انکھ خداوند مردان را بر زنان برتری داده
اینجا بحث . بنابراین ھم قوام بھ معنی مسلط نیست وھم این برخی بر برخی دیگر تفکیک جنسی نیست

حمایت مادی و معنوی و بخصوص تامین امنیت است کھ بھ عھده مردان است اما در حد توان 
ول تر و متناسب تر با معنی می شود کھ معنی بسیار متدا» با آنچھ» بھ معنی » بما«. شخصی شان
.بقیھ آیھ است

حال از خود بھ پرسیم کسانی کھ حتی در این حد سواد عربی ھم ندارند چگونھ می توانند نمایندگی 
.دین خدا را نمایند
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قرآن در زبان عربی و» َضَربَ «معمای 

٢٠١٠, ٥دسامبر 

ھ کمک شتافتند، گامی دیگر در جھت بنا بھ ھمت برخی دوستان کھ داوطلبانھ صرف وقت نموده ب
این آیھ از جملھ مصادیق و معرفھای دردی است کھ قرنھا . النساء برداشتھ شد٣٤رمز گشایی از آیھ 

از آن رنج برده ایم و آن تحمیل ارزشھای موروثی و سنتی بھ فھم مان از قرآن در راستای حفظ آن 
توسط حوزه چنین معانی کاذب از کالم خدا ھمجالب اینکھ. سنتھا از جملھ زن ستزی و مرد ساالری

ھای جاھلیھ و بھ اصطالح مفسرین و روحانیونی کھ قرنھا نان دین خورده اند و در تولید دانش 
توخالی مشغول بوده اند و ھم توسط اسالم ستیزان و اسالم ھراسانی کھ بھ دنبال تخریب چھره اسالم 

اما در مسیر رمزگشایی از آیھ تاکنون . بت داده می شودھستند در مشابھتی باورنکردنی بھ قرآن نس
.گامھای زیر برداشتھ شده و مانده فقط یک گام دیگر تا پازل ما کامل شود

تری انسجام منطقی ترجمھ ھای متداول از آیھ زیر سوال رفت و ترجمھ منطقا درست: گام اول
گردیدپیشنھاد شد و فرضیھ ای تاریخی در مورد شان نزول آیھ مطرح

گرفتھ شده در قران مرور » کتک زدن«کھ بھ معنی «ضرب«معانی مختلف کلمھ جنجالی : گام دوم
. بکار نرفتھ است» کتک زدن«نشان داده شد کھ ھیچ کجای دیگر در قرآن این کلمھ بھ معنی . گردید

و ھردو در مواردی کھ جنبھ فیزیکی دارد فقط یک بار ضربھ زدن جسمی بر جسم دیگر آورده شده
.جسم ھم مشخصا نام آورده شده اند

گام سوم کھ در ھمین نوشتھ مشاھده می کنید جمع آوری معانی مختلف این کلمھ در زبان عربی و 
بھ سادگی نشان داده شده کھ این واژه از . کاربرد ھای مختلف آن است کھ بنا بر متن تغییر می کند

ی فھم معنای درست آن باید بھ زمینھ ومتن و منطق و دامنھ وسیعی از معانی برخوردار است و برا
.منظور آن نگاه کرد

از آنجا کھ تفاسیر و سیره ھا و تاریخ . اما گام نھایی کھ مانده بررسی زمینھ تاریخی نزول ایھ است
ھای نوشتھ شده در مورد وقایع صدر اسالم ھم بسیار متنوع ھستند و ھم حد اقل سھ سده بعد از فوت 

ھمین گونھ . نگاشتھ شده اند باید با دقت و شکاکیت فراوان مورد بررسی انطباقی قرار گیرندپیامبر 
است روایات و احادیثی کھ در توضیح این آیھ آورده شده اند از کتب صحیح اھل سنت گرفتھ تا کتب 

. کسیادمان نرود کھ این احادیث ھستند کھ باید شاھد قرآنی داشتھ باشند نھ برع. حدیث اھل شیعھ
روایتی ندارد و این دقیقا مشکل مشترک ھر دو دستگاه رسمی اھل سنت و /قران نیاز بھ شاھد حدیثی

)کنیدرا کلیکاینجابرای دیدن نوشتھ ھای قبلی در این زمینھ.(استشیعیان در تفسیر و تاویل قرآن

از ھمھ کسانی کھ این مطلب را می خوانند و عالقھ مند ھستند و بھ ھر کتاب تاریخ و سیره و سنت و 
خواھشمند ھستم از کمک دریغ ) ممکن است در ادببات و اشعار مطلبی باشد)تفسیر دست رسی دارند 

.نکرده در برداشتن گام نھایی ما را یاری رسانند

:عانی کلمھ ضرب در زبان کالسیک و مدرن عربیاما نتایج بررسی م



احمد آل حسین٧٤

َضرباً و َضَرباناً –َیضِرُب –َضَرَب 

.بھ معنی جنبید، حرکت کرد: َضرب و َضَربان مصدر آن است

بین آندو اختالف انداخت یا بینشان را برھم زد: ضرب بینھم

.قلب زد: َضَرُب القلب

.رگ پرید و یا رگ زد: َضرُب الِعرق

رس  .دندان سخت درد گرفت: و مثل آنضرب الضَّ

.نیش زدعقرب: َضَربت العقرب

.روزگار پیش آمدھای خود را روان کرد: ضرب الزمان

.در طلب روزی در زمین سیر کرد. در زمین رفت و دور شد: ضرب فی االرض

.و با سرعت رفتبرخاست: ضرب 

شنا کرد: ضرب فی الماء

.با دستش اشاره کرد: ضرب بیده

میان آن گروه فساد افکند: ین القومضرب ب

.در آن کار شرکت کرد: ضرب فی األمر

.از آن باز ماند و روی گردان شد: ضرب عن األمر

.آن رنگ بھ رنگ دیگر زد و مایل شد: ضرب اللون الی اللون

.دستش را بسون آن چیز فرود آورد: ضرب بیده الی کذا 

.نامھ را تمام کرد: ضرب علی الرسالھ 

.خواب بر او غلبھ یافت: النوم علی اُُذنِِھ ضرب

.فالنی را از شنیدن بازداشت: ضرب علی اذن فالن

.فالنی کار فالنی را خراب کرد: ضرب فان علی ید فالن

.قاضی فالنی را منع کرد و از تصرف باز داشت: ضرب القاضی علی ید فالن
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ھُر بینھم روزگار آنھا را پراکنده ساخت: ضرب الدَّ

تیرھا را برگردانید: بالقداحضرب

.در بوق دمید: ضرب فی البوق

Ỵƹһƣỷ : (қү үƹ̣ (تِضرابا –َضربا –َضرَب   Ʃứ ңǎ…

.چادر بر پا کرد: ضرب الخیمھ

.سر رسید یا وقت تعیین کرد: ضرب األجل او الموعد

.مثل آورد یا ضرب المثل زد: ضرب المثل 

(یس.(مردم آن شھر را مثال بزنبرایشان: واضرب لھم مثالً اصحاب القریھ

(ضرب سکھ. (درھم سکھ کرد یا زد: ضرب الّدراھم

.انگشتری را ساخت و در قالب ریخت: ضرب الخاتم

.آن دو چیز را در ھم آمیخت:ضرب الشیَئ بالشیئ 

.آن دو عدد را در ھم ضرب کرد: ضرب العدد بالعدد 

.گرفتاو را محاصره کرد و بھ او تنگ : ضرب علیھ الحصار

.آنھا باج و مالیات نھاد] گردن[بر : ضرب علیھم الجزیھ 

لة  .آنھا را خوار کرد: ضرب علیھم الذِّ

لَة و المسکنة (قرآن. (آنھا خوار و نیازمند شدند: ُضِرَب علیھم الذِّ

.از ترس یا شرم سکوت کرد:ُضِرَب بذقنھ االرض 

.ردآن را در ھر جایی جستجو ک: ُضِرَب لھ االرض کلَّھا 

رکورد را شکست ) در ورزش یا مقدار تولید محصول: (َضَرَب الرقم القیاسی فی الّریاضة اواالنتاج 
.یا باالترین رقم را احراز کرد

.از او روی گردانید: َضَرَب عنُھ صفحاً 

.از آن چشم پوشید و دست کشید:َضَرَب عنھ َجرَوَتھ 

.زده شدسرما زده یا گرما : َضَرَبُھ البرُد او الحّر 
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.نماز خواند: َضَرَب الصالة 

қһ ǒ: َضراَبة–َیضُرُب –َضُرَب  Ɩҳ Ƴ ǒ җҳ

َضَرباً –َیضَرُب –َضِرَب 

.گیاه را سرما یا باد زد: َضِرَب الّنبات 

رب .گونھ ، شکل ،مثل، مانند: الضَّ

رب  .ُضروب: جمع الضَّ

رب من العسل .عسل بسیار سفید: الضَّ

رب من االشیاء .قوی کھ حاجت را برآورده کندچیز: الضَّ

رب من الرجال .مرد سخت و قاطع و خردمند و جمع آن اَضراب است: الضَّ

رب قی العروض .و اضراب و اَضُربجزء اخیر از مصرع دوم است جمع ُضُرب: الضَّ

.در ھم ضرب شده ، پول سکھ: تلّضرب 

ضّرابخانھ: دارالّضرب 

رب .ز آن َضرَبة استعسل سفید و سخت، پاره ای ا: الضَّ

ِرب  گیاه سرما یا باد زده: الضَّ

ِرب مرد ماھر در زدن: الضَّ

رب  !خارپشت ج تیربان؟ قیربان؟چتربان؟:الضَّ

.پیاپی شدن حوادث روزگار: الّضربان

ربة  بار ، دفعھ: الضَّ

ربة  .زن قاطع و خردمند و استوار: مونث ضرب : الضَّ

آفتاب زدگی: َضرَبة الّشمس

سکتھ کردن ، سکتھ: لّدمَضرَبة ا

حرکت داد: َضَرَب 
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درد جراحت سخت شد: َضَرَب الجرح

شب دراز شد: َضَرَب اللیل

وقت گذشت: َضَرَب الّزمان

مرغان بھ طلب رزق رفتند: َضَرَبِت الطیر

عنکبوت تار طنید: َضَرَبِت العنکبوت

مثل برای او آورد: َضَرَبُھ 

(بیرون آمد(جنگ با کفار برآمد برای بازرگانی و: َضَرَب فی االرض

اشاره کرد: َضَرَب 

او را خوابانید و از شنیدن باز داشت: َضَرَب علی اُُذنِِھ 

نر بھ ماده برجھید: َضَرَب الفحل ضراباً 

بھ جایی اقامت نمود: َضَرَب بِھ نفسھ االرض 

ماده شتر دم را برداشت و فرج نمایان شد: ُضِرَبِت الّناقة 

نجاست کرد: خالء یا َضَرَب الغائط َضَرَب ال

مار او را گزید: َضَرَبتُھ الحّیھ

روی گردانید: َضَرَب 

نان پختھ شد: اََضَرَب الخبز

از او برگشت: اََضَرَب علیھ 
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خانوادگی در قرآن و خشونت» ضرب«کلمھ 

٢٠١٠, ٤سپتامبر 

:ده زیر در قرآن صورت گرفتدر ادامھ بحث خشونت فیزیکی علیھ زنان در قرآن، پژوھش سا

:معنی کلی بکار رفتھ است٨آیھ از قرآن با حد اقل ٥٤مورد کلمھ ضرب در 58

و ٧٥و ٧٤نحل -۴۵و ٢٥و٢٤ابراھیم -١٧الرعد - ٢٦بقره ): مورد٣٠(مثال زدن : معنی اول
یس –٣٩و ٩فرقان –٣٥النور –٧٣الحج -٤٥و ٣٢الکھف –٤٨االسراء –١١٢و ٧٦
–٥٨و ٥٧و ١٧الزخرف –٢٩و ٢٧الزمر –٥٨و ٢٨الروم –٤٣عنکبوت –٧٨و ١٣

-١١و ١٠التحریم –٢١الحشر -٣محمد 

): مورد٦) (برای جھاد یا کسب روزی(مسافرت کردن و یا بھ قصد امری عزیمت کردن : معنی دوم
می کنند جھت کسب غنایم و منع جنگ با کسانی کھ اظھار صلح(١٥٦آل عمران -٢٧٣بقره 

٢٠المزمل –١٠٦مائده –١٠٤و ٩٤النساء –) تصاحب اموال

نھ ضربھ ھای مستمر کھ از آن تعبیر کتک زدن یا تنبیھ کردن فیزیکی (کنش فیزیکی ضربتی و آنی 
نکتھ در) (مورد٩) (کسی فرق می کند» کتک زدن«بھ چیزی یا کسی با » ضربھ زدن«–شود 
ذیل حتی ھمین کنش ضربتی بھ شکل استعاره آمده است و معنی فیزیکی از آن نمی مورد٩ھمھ 
جزو متشابھات یا داستانھای (زدن عصای موسی بر سنگ و جوشیدن چشمھ ھای دوازده گانھ ): شود

(مجددا زدن عصا بر سنگ(١٦٠االعراف –) اسطوره ای برای بیان حقیقت است نھ واقعیت عینی
دستور خدا بھ فرشتگان جھت تثبیت قدم مومنین در مبارزاتشان و ایجاد رعب و (١٢و ١٢االنفال –

سپس بر باالی گردان ھایشان »وحشت و ناتوانی در دل مخالفین، سپس بھ فرشتگان خطاب می کند 
قطعا کھ فرشتگان توان انجام کار فیزیکی و عینی کھ ندارند و » بزنید و انگشتانشان را قطع نمایید 

اره ای بھ نظر می رسد در زبان عرب کھ یعنی ستمگران قدرت نقشھ کشیدن و چاره جویی این استع
فرشتگان عوامل حیات و تطور طبیعی و (و عمل کردن نقشھ ھایشان را بنا بھ شرایط روانی 

االنفال –) حاصل از مبارزه افراد عدالت جوی ثابت قدم و استوار از دست بدھند) روانی–اجتماعی 
استعاره است کھ می گوید چون فرشتگان جان منکران حقیقت را می گیرند بر پشت و مجددا(٥٠

٢٧محمد –) صورت آنھا می زنند، یعنی آنان را بھ ھوش می آورند و حقیقت را بھ ایشان می نمایند
(مانند مورد قبل( جزو متشابھات یا داستانھا –زدن عصا بھ دریا جھت شکافتن آن (٦٣الشعراء –

ضربھ ای با دست «کھ بھ غلط ترجمھ مالنقطی شده است (٩٣الصافات –) ه ای قران استاسطور
، ھر کس می تواند بھ پرسد چگونھ یک ضربھ می توان بھ چند بت ھم »راست بر پیکر بت ھا زد

زمان زد و چرا اصال باید قران دست راست ابراھیم را ذکر می کرد، چھ فرقی می کرد اگر با دست 
ھ را وارد می کرد تا بت ھا بشکند؛ این ھم ناشی از عدم درک استعاره ھای عربی چپ آن ضرب

با ایمان و اطمینان بھ بت ھای آنھا ضربھ وارد کرد یا بھ عبارت امروزی مشروعیت آنان را . است
ضرب الرقاب ھم استعاره دیگری است دراین آیھ در مورد جنگ آورده (٤محمد –) درھم شکست
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چون آنان را در میدان جنگ مالقات کردید «مھ تحت الفظی موجود می گوید شده است کھ ترج
دشمن در جنگ . ؛ ھر کس می داند چنین چیزی ممکن نیست» گردانھایشان را بزنید تا غلبھ کنید
این حکم در مورد اسرا نیست چون می گوید تا غلبھ کنید و بعد . نایستاده تا کسی گردنش را بزند

سرا را در ازای غرامت جنگی آزاد کنید، کسی نیست بپرسد چگونھ می شود در بالفاصلھ می گوید ا
ضرب الرقاب نیز قاعدتا استعاره است از بھ قصد ناتوان کردن دشمن -جنگ گردن زد تا پیروز شد

از تصمیم گیری جنگیدن و یا شاید بتوان گفت منظور این است کھ رئوس تصمیم گیری و سران یا 
)ا در میدان نبرد ھدف بگیریدرھبران جنگی آنان ر

بھ سرنوشت بیچارگی و (٦١البقره ): مورد٤(تعیین سرنوشت یا تعیین تکلیف کردن : معنی چھارم
ترجمھ تحت ( ١١کھف –) سرنوشت ذلت دچار شدن(١١٢و ١١٢آل عمران –) ذلت دچارشدن

می شوید کھ کلمھ ضرب بھ راحتی متوجھ » در گوششان چندین سال ماندن در غار را زدیم«اللفظی 
)استعاره است یعنی مقدر کردیم چند سالی در غار بمانند

در دریا برایشان راھی بزن یا (٧٧طھ ): مورد١(بازکردن مسیر، مشخص کردن راه : معنی پنجم
)راھی باز کن

آیا از دادن این یادآوری ھا ھم بھ(٥الزخرف ): مورد١(دست بر داشتن، دریغ کردن: معنی ششم
)شما دریغ کنیم یا دست برداریم

–) خدا حق را از باطل جدا می کند(١٧الرعد ): مورد٢(جدا کردن، جدایی افکندن : معنی ھفتم
)بین منافقین و مومنین دیواری جدایی کننده با دری کوچک بین ایندوست(١٣الحدید 

ب می گوید گیاھانی را در مورد ایو(٤٤ص ): مورد٣(اعمال کردن یا بکار بردن : معنی ھشتم
بگیر و در درمان بیماریت بکار ببر ولی مترجمین باسواد ما کلمھ ضرب را بھ معنی زدن فیزیکی 
دانستھ و چون مشخص نیست باید گیاھان را بھ چھ کسی بزند از داستانھای توراتی در مورد ایوب 

چ نشانھ ای از ھمسر وی در این استفاده کرده گفتھ اند باید بھ ھمسرش را تا ترکھ بزند درحالیکھ ھی
بکار بردن پوشش برای پوشاندن سینھ ھا و بکار بردن پاھا برای (٣١و ٣١النور –) میان نیست

مربوط می شود بھ مسألھ درخواست ذبح گاو توسط خدا بھ بنی اسرائیل و (٧٣بقره –) نمایش زیبایی
سواس را بکاربرند تا انجام یک حکم شرعی ایراد ھای آنان کھ در انجام اینکار می خواستند نھایت و

نمادین توسط ایشان بھ نھایت دقیق باشد و سپس مسئلھ قتلی کھ در بین آنان صورت گرفتھ بود و بھ 
راحتی از تشخیص قاتلین و علل و عاملین آن طفره می رفتند و انگشت اتھام بھ یکدیگر دراز می 

گذارد و بنیادگرایی بنی اسرائیل در زمان موسی را سپس قرآن این دو مسئلھ را کنار ھم می. نمودند
آن بھ داستان قتل می گوید اگر دقت و اعمالوبھ زیر سوال می برد و بعد از ذکر داستان ذبح گاو

وسواس در انجام احکام عبادی را نسبت بھ مسائل حقوقی و حقیقی می داشتید حیاتتان بھ خطر نمی 
با مثال عینی تعریف کرده و بھ زیر سوال می برد ادگرایی مذھبی راچنین آیھ زیبایی کھ بنی.افتاد

باز قربانی جھل مترجمین و مفسرین شده و در ترجمھ ای مبتنی بر خرافات از خود جملھ ساختھ اند 
)!کھ خدا گفتھ اجزای گاو را بر بدن مقتول بزنند تا زنده شود

ی قرآن ضرب بھ معنی کتک زدن یا تنبیھ بدنی ھیچ کجا. است٣٤تنھا آیھ باقی مانده ھمان النساء 
یا این معنی از کلمھ ضرب معمول نبوده است یا قران در ھیچ جای دیگر از این کلمھ برای . نیامده



احمد آل حسین٨٠

حال شما خود قضاوت کنید آیا با توجھ بھ معانی فوق باید برای .بیان آن معنی استفاده نکرده است
زدن فیزیکی قائل شد یا نھ یا باید دید چھ معنی دیگری می کلمھ ضرب در این آیھ معنی کتک زدن یا

بررسی فوق نظر ابراز شده . تواند بھ آن نسبت داده شود کھ با منطق و جھت گیری قران منطبق باشد
تایید می کند و معنی ھفتم یعنی جدا کردن یا جدا شدن » آیا قران می گوید زن را باید زد«در مقالھ 

.بھ نظر نزدیک ترین معنی بھ مقصود آیھ می آید) ھ بھ آیھ بعدیبا توج(یا ترک موقتی 

این پژوھش در مراحل بعدی طی جریان یک مباحثھ کتبی با آقای بنی صدر تکمیل شد و برای : توجھ
عالقھ مندان می توانند بھ لینک ھای زیر مراجعھ .این نویسنده پرونده این معما تقریبا بستھ شده است

:فرمایند

لیت ھای اخالقی اقتصادی زنان از مسئو-قدرت بخشی و ارتقاء جایگاه اجتماعی: پیام آیھ سی چھار
استمردان

قرآنچکیده دیدگاه ما در باب ضرب زنان در

افمقالھ کامل در فرمت پی دی–فراتر از جنجال پیرامون ضرب زنان در قرآن 

آیا قرآن می گوید زن را باید زد؟:ضمیمھ الف

قرآنباب کتک زدن زنان درپاسخ بھ یک سوال در :ضمیمھ ب

:آیھ ھای قرآنی حاوی کلمھ ضرب: ضمیمھ ج

ُھ الَحقُّ مِ ا ا الَّذیَن ءاَمنوا َفَیعلَموَن أَنَّ َ ال َیسَتحيۦ أَن َیضِرَب َمَثًال ما َبعوَضًة َفما َفوَقھا َفأَمَّ ن َربِِّھم نَّ هللاَّ
 ُ ا الَّذیَن َكَفروا َفَیقولوَن ماذا أَراَد هللاَّ بِٰھذا َمَثًال ُیِضلُّ بِِھ َكثیًرا َوَیھدى بِِھ َكثیًرا َوما ُیِضلُّ بِِھ إِالَّ الٰفِسقیَن َوأَمَّ

﴾٢٦: ﴿البقرة

اٍس َوإِِذ اسَتسقٰى موسٰى لَِقوِمِھ َفقُلَنا اضِرب بَِعصاَك الَحَجَر َفانَفَجَرت ِمنُھ اثَنتا َعشَرَة َعیًنا َقد َعلَِم ُكلُّ أُن
ِ َوال َتعَثوا فِى األَرِض ُمفِسدیَن َمشَرَبُھم ُكلوا وَ  ﴾٦٠: ﴿البقرةاشَربوا ِمن ِرزِق هللاَّ

ائِھا َوإِذ قُلُتم ٰیموسٰى لَن َنصبَِر َعلٰى َطعاٍم ٰوِحٍد َفادُع لَنا َربََّك ُیخِرج لَنا ِمّما ُتنبُِت األَرُض ِمن َبقلِھا َوقِثّ 
الَّذى ُھَو أَدنٰى بِالَّذى ُھَو َخیٌر اھبِطوا ِمصًرا َفإِنَّ لَُكم ما َسأَلُتم َوفوِمھا َوَعَدِسھا َوَبَصلِھا قاَل أََتسَتبِدلوَن 

 ِ ُھم كانوا َیكفُروَن بِـٔاٰیِت هللاَّ ِ ٰذلَِك بِأَنَّ لَُّة َوالَمسَكَنُة َوباءو بَِغَضٍب ِمَن هللاَّ بِّيۦَن َوُضِرَبت َعلَیِھُم الذِّ َوَیقُتلوَن النَّ
﴾٦١: ﴿البقرةما َعَصوا َوكانوا َیعَتدوَن بَِغیِر الَحقِّ ٰذلَِك بِ 

ُ الَموتٰى َوُیریُكم ءاٰیتِِھ لََعلَُّكم َتعقِلوَن  ﴾٧٣: ﴿البقرةَفقُلَنا اضِربوهُ بَِبعِضھا َكٰذلَِك ُیحِى هللاَّ

ِ ال َیسَتطیعوَن َضرًبا فِى األَرِض َیحَسُبُھُم الجاِھلُ  َعفُِّف لِلفَُقراِء الَّذیَن أُحِصروا فى َسبیِل هللاَّ أَغنِیاَء ِمَن التَّ
َ بِِھ َعلیٌم  ﴾٢٧٣: ﴿البقرةَتعِرفُُھم بِسیٰمُھم ال َیسـَٔلوَن الّناَس إِلحاًفا َوما ُتنفِقوا ِمن َخیٍر َفإِنَّ هللاَّ



برای زنانرھاییاالھیات٨١

ِ َوَحبٍل ِمَن الّناِس َوباءو بَِغَضبٍ  لَُّة أَیَن ما ُثقِفوا إِّال بَِحبٍل ِمَن هللاَّ ِ َوُضِرَبت َعلَیِھُم ُضِرَبت َعلَیِھُم الذِّ ِمَن هللاَّ
ِ َوَیقُتلوَن األَنبِیاَء بَِغیِر َحقٍّ ٰذلَِك بِما َعَصوا َوكا ُھم كانوا َیكفُروَن بِـٔاٰیِت هللاَّ ﴿آل نوا َیعَتدوَن الَمسَكَنُة ٰذلَِك بِأَنَّ

﴾١١٢: عمران

َھا الَّذیَن ءاَمنوا ال َتكونوا َكالَّذیَن َكَفروا َوقالوا ِإلِ  ى لَو كانوا ٰیأَیُّ خٰونِِھم إِذا َضَربوا فِى األَرِض أَو كانوا ُغّزً
ُ بِما َتعَملونَ  ُ ُیحيۦ َوُیمیُت َوهللاَّ ُ ٰذلَِك َحسَرًة فى قُلوبِِھم َوهللاَّ ﴿آل َبصیٌر ِعنَدنا ما ماتوا َوما قُتِلوا لَِیجَعَل هللاَّ

﴾١٥٦: عمران

موَن َعلَى النِّساِء بِما فَ  جاُل َقّوٰ لِٰحُت ٰقنِٰتٌت الرِّ ُ َبعَضُھم َعلٰى َبعٍض َوبِما أَنَفقوا ِمن أَمٰولِِھم َفالّصٰ َل هللاَّ ضَّ
تى َتخافوَن ُنشوَزُھنَّ َفِعظوُھنَّ َواھُجروُھنَّ فِى الَمضاِجِع َواضِربوُھنَّ فَ  ُ َوالّٰ إِن ٰحفِٰظٌت لِلَغیِب بِما َحفَِظ هللاَّ

َ كاَن َعلِّیًا َكبیًرا أََطعَنُكم َفال َتبغوا َعلَیِھنَّ َسبی ﴾٣٤: ﴿النساءًال إِنَّ هللاَّ

ٰلَم لَسَت  ِ َفَتَبیَّنوا َوال َتقولوا لَِمن أَلقٰى إِلَیُكُم السَّ َھا الَّذیَن ءاَمنوا إِذا َضَربُتم فى َسبیِل هللاَّ ُمؤِمًنا َتبَتغوَن ٰیأَیُّ
ِ َمغانُِم َكثیَرةٌ  نیا َفِعنَد هللاَّ َ كاَن بِما َتعَملوَن َعَرَض الَحیٰوِة الدُّ ُ َعلَیُكم َفَتَبیَّنوا إِنَّ هللاَّ َكٰذلَِك ُكنُتم ِمن َقبُل َفَمنَّ هللاَّ

﴾٩٤: ﴿النساءَخبیًرا 

لٰوِة إِن ِخفُتم أَن َیفتَِنُكُم الَّذیَن َكَفروا  إِنَّ َوإِذا َضَربُتم فِى األَرِض َفلَیَس َعلَیُكم ُجناٌح أَن َتقُصروا ِمَن الصَّ
ا ُمبیًنا الٰكفِ  ﴾١٠١: ﴿النساءریَن كانوا لَُكم َعُدّوً

َھا الَّذیَن ءاَمنوا َشٰھَدةُ َبینُِكم إِذا َحَضَر أََحَدُكُم الَموُت حیَن الَوِصیَِّة اثناِن َذوا َعدٍل ِمنُكم أَو ءا َخراِن ِمن ٰیأَیُّ
َغیِرُكم إِن أَنُتم َضَربُتم فِى األَرِض َفأَٰصَبتُكم ُمصیَبُة الَموِت 

ِ إِّنا إًِذا لَِمَن الءاثِمیَن  ﴾١٠٦: ﴿المائدةارَتبُتم ال َنشَترى بِِھ َثَمًنا َولَو كاَن ذا قُربٰى َوال َنكُتُم َشٰھَدَة هللاَّ

عٰنُھُم اثَنَتى َعشَرَة أَسباًطا أَُمًما َوأَوَحینا إِلٰى  موسٰى إِِذ اسَتسقٰىُھ َقوُمُھ أَِن اضِرب بَِعصاَك الَحَجَر َوَقطَّ
لوٰى َفانَبَجَست ِمنُھ اثَنتا َعشَرَة َعیًنا َقد َعلَِم ُكلُّ أُناٍس َمشَرَبُھم َوَظلَّلنا َعلَیِھُم الَغٰمَم َوأَنَزلنا َعلَیِھمُ  الَمنَّ َوالسَّ

ٰبِت ما َرَزقٰنُكم َوما َظلَمونا َولٰ  ﴾١٦٠: ﴿األعرافِكن كانوا أَنفَُسُھم َیظلِموَن ُكلوا ِمن َطیِّ

عَب فَ  َك إِلَى الَمٰلئَِكِة أَّنى َمَعُكم َفَثبُِّتوا الَّذیَن ءاَمنوا َسأُلقى فى قُلوِب الَّذیَن َكَفُروا الرُّ اضِربوا إِذ یوحى َربُّ
﴾١٢: ﴿األنفالَفوَق األَعناِق َواضِربوا ِمنُھم ُكلَّ َبناٍن 

﴾٥٠: ﴿األنفالَیَتَوفَّى الَّذیَن َكَفُروا الَمٰلئَِكُة َیضِربوَن ُوجوَھُھم َوأَدٰبَرُھم َوذوقوا َعذاَب الَحریِق َولَو َترٰى إِذ

یُل َزَبًدا رابًِیا َوِمّما یوقِدوَن َعلَیِھ فِى النّ  ماِء ماًء َفسالَت أَوِدَیٌة بَِقَدِرھا َفاحَتَمَل السَّ اِر ابتِغاَء أَنَزَل ِمَن السَّ
َبُد َفَیذَھُب ُجفاًء َوأَّما ما َینِحل ا الزَّ ُ الَحقَّ َوالٰبِطَل َفأَمَّ َفُع الّناَس َفَیمُكُث َیٍة أَو َمٰتٍع َزَبٌد ِمثلُُھ َكٰذلَِك َیضِرُب هللاَّ

ُ األَمثاَل  ﴾١٧: ﴿الرعدفِى األَرِض َكٰذلَِك َیضِرُب هللاَّ

ُ َمَثًال َكلَِمًة  ماِء أَلَم َتَر َكیَف َضَرَب هللاَّ َبًة َكَشَجَرٍة َطیَِّبٍة أَصلُھا ثابٌِت َوَفرُعھا فِى السَّ ﴾٢٤: ﴿إبراھیمَطیِّ

ُ األَمثاَل لِلّناِس لََعلَُّھم َیَتَذكَّروَن  ﴾٢٥: ﴿إبراھیمُتؤتى أُُكلَھا ُكلَّ حیٍن بِإِذِن َربِّھا َوَیضِرُب هللاَّ

﴾٤٥: ﴿إبراھیمَبیََّن لَُكم َكیَف َفَعلنا بِِھم َوَضَربنا لَُكُم األَمثاَل َوَسَكنُتم فى َمٰسِكِن الَّذیَن َظلَموا أَنفَُسُھم َوتَ 

﴾٧٤: ﴿النحل



احمد آل حسین٨٢

ُ َمَثًال َعبًدا َمملوًكا ال َیقِدُر َعلٰى َشيٍء َوَمن َرَزقٰنُھ ِمّنا ِرزًقا حَ  ا َوَجھًرا َھل َضَرَب هللاَّ َسًنا َفُھَو ُینفُِق ِمنُھ ِسّرً
﴾٧٥: ﴿النحل

ھُھ ال ُ َمَثًال َرُجلَیِن أََحُدُھما أَبَكُم ال َیقِدُر َعلٰى َشيٍء َوُھَو َكلٌّ َعلٰى َمولٰىُھ أَیَنما ُیَوجِّ َیأِت بَِخیٍر َوَضَرَب هللاَّ
﴾٧٦: ﴿النحلل َیسَتوى ُھَو َوَمن َیأُمُر بِالَعدِل َوُھَو َعلٰى ِصٰرٍط ُمسَتقیٍم ھَ 

ًة َیأتیھا ِرزقُھا َرَغًدا ِمن ُكلِّ َمكاٍن َفَكَفَرت بِأَنُعِم هللاَِّ  ُ َمَثًال َقرَیًة كاَنت ءاِمَنًة ُمطَمئِنَّ ُ َوَضَرَب هللاَّ َفأَٰذَقَھا هللاَّ
﴾١١٢: ﴿النحلبِما كانوا َیصَنعوَن لِباَس الجوِع َوالَخوِف 

﴾٤٨: ﴿اإلسراءانُظر َكیَف َضَربوا لََك األَمثاَل َفَضلّوا َفال َیسَتطیعوَن َسبیًال 

﴾١١: ﴿الكھفَفَضَربنا َعلٰى ءاذانِِھم فِى الَكھِف ِسنیَن َعَدًدا 

َتیِن ِمن أَعٰنبٍ  : ﴿الكھفَوَحَففٰنُھما بَِنخٍل َوَجَعلنا َبیَنُھما َزرًعا َواضِرب لَُھم َمَثًال َرُجلَیِن َجَعلنا ِألََحِدِھما َجنَّ
٣٢﴾

ماِء َفاخَتلََط بِِھ َنباُت األَرِض َفأَصَبَح َھشیًما َتذ نیا َكماٍء أَنَزلٰنُھ ِمَن السَّ روهُ َواضِرب لَُھم َمَثَل الَحیٰوِة الدُّ
ُ َعلٰى ُكلِّ َشيٍء ُمقَتِدًرا  ٰیُح َوكاَن هللاَّ ﴾٤٥: ﴿الكھفالرِّ

: ﴿طھَولََقد أَوَحینا إِلٰى موسٰى أَن أَسِر بِِعبادى َفاضِرب لَُھم َطریًقا فِى الَبحِر َیَبًسا ال َتٰخُف َدَرًكا َوال َتخشٰى 
٧٧﴾

ِ لَن َیخلُقوا ُذباًبا َولَِو اجَتمَ  َھا الّناُس ُضِرَب َمَثٌل َفاسَتِمعوا لَُھ إِنَّ الَّذیَن َتدعوَن ِمن دوِن هللاَّ عوا لَُھ َوإِن ٰیأَیُّ
باُب َشیـًٔا ال َیسَتنقِذوهُ ِمنُھ َضُعَف الّطالُِب َوالَمطلوُب  ﴾٧٣: ﴿الحجَیسلُبُھُم الذُّ

َوقُل لِلُمؤِمٰنِت َیغُضضَن ِمن أَبٰصِرِھنَّ َوَیحَفظَن فُروَجُھنَّ َوال ُیبدیَن زیَنَتُھنَّ إِّال ما َظَھَر ِمنھا َولَیضِربنَ 
وبِِھنَّ َوال ُیبدیَن زیَنَتُھنَّ إِّال لُِبعولَتِِھنَّ أَو ءابائِِھنَّ أَو ءاباِء ُبعولَتِِھنَّ أَو أَبنائِِھنَّ أَو أَبناءِ بُِخُمِرِھنَّ َعلٰى ُجی

بِعیَن َغیِر أُولِى التّٰ ُبعولَتِِھنَّ أَو إِخٰونِِھنَّ أَو َبنى إِخٰونِِھنَّ أَو َبنى أََخٰوتِِھنَّ أَو نِسائِِھنَّ أَو ما َملََكت أَیٰمُنُھنَّ أَِو 
فِل الَّذیَن لَم َیظَھروا َعلٰى َعوٰرِت النِّساِء َوال َیضِربَن بِأَرُجلِِھنَّ لُِیعلََم م جاِل أَِو الطِّ ا ُیخفیَن اإلِرَبِة ِمَن الرِّ

َھ الُمؤِمنوَن لََعلَُّكم ُتفلِحوَن  ِ َجمیًعا أَیُّ ﴾٣١: ﴿النورِمن زیَنتِِھنَّ َوتوبوا إِلَى هللاَّ

 ُ جاَجُة َكأَنَّھا َكوَكٌب هللاَّ ٰمٰوِت َواألَرِض َمَثُل نوِرِه َكِمشكٰوٍة فیھا ِمصباٌح الِمصباُح فى ُزجاَجٍة الزُّ نوُر السَّ
ٍة َیكاُد َزیُتھا ُیضيُء َولَو لَم َتمَسسُھ نارٌ  ىٌّ یوَقُد ِمن َشَجَرٍة ُمٰبَرَكٍة َزیتوَنٍة ال َشرقِیٍَّة َوال َغربِیَّ لٰى نوٌر عَ ُدرِّ

ُ بُِكلِّ َشيٍء َعلیٌم  ُ األَمٰثَل لِلّناِس َوهللاَّ ُ لِنوِرِه َمن َیشاُء َوَیضِرُب هللاَّ ﴾٣٥: ﴿النورنوٍر َیھِدى هللاَّ

﴾٩: ﴿الفرقانانُظر َكیَف َضَربوا لََك األَمٰثَل َفَضلّوا َفال َیسَتطیعوَن َسبیًال 

﴾٣٩: ﴿الفرقانَتتبیًرا َوُكّالً َضَربنا لَُھ األَمٰثَل َوُكّالً َتبَّرنا 

وِد الَعظیِم  ﴾٦٣: ﴿الشعراءَفأَوَحینا إِلٰى موسٰى أَِن اضِرب بَِعصاَك الَبحَر َفانَفلََق َفكاَن ُكلُّ فِرٍق َكالطَّ

﴾٤٣: ﴿العنكبوتَوتِلَك األَمٰثُل َنضِرُبھا لِلّناِس َوما َیعقِلُھا إِالَّ الٰعلِموَن 
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م َھل لَُكم ِمن ما َملََكت أَیٰمُنُكم ِمن ُشَركاَء فى ما َرَزقٰنُكم َفأَنُتم فیِھ َسواٌء َضَرَب لَُكم َمَثًال ِمن أَنفُِسكُ 
ُل الءاٰیِت لَِقوٍم َیعقِلوَن  ﴾٢٨: ﴿الرومَتخافوَنُھم َكخیَفتُِكم أَنفَُسُكم َكٰذلَِك ُنَفصِّ

ُھم بِـٔاَیٍة لََیقولَنَّ الَّذیَن َكَفروا إِن أَنُتم إِّال ُمبِطلوَن َولََقد َضَربنا لِلّناِس فى ٰھَذا القُرءاِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل َولَئِن ِجئتَ 
﴾٥٨: ﴿الروم

﴾١٣: ﴿یسَواضِرب لَُھم َمَثًال أَصٰحَب الَقرَیِة إِذ جاَءَھا الُمرَسلوَن 

﴾٧٨: ﴿یسَوَضَرَب لَنا َمَثًال َوَنِسَى َخلَقُھ قاَل َمن ُیحِى الِعٰظَم َوِھَى َرمیٌم 

﴾٩٣: ﴿الصافاتم َضرًبا بِالَیمیِن َفراَغ َعلَیھِ 

ُھ أَّواٌب  ﴾٤٤: ﴿صَوُخذ بَِیِدَك ِضغًثا َفاضِرب بِِھ َوال َتحَنث إِّنا َوَجدٰنُھ صابًِرا نِعَم الَعبُد إِنَّ

﴾٢٧: ﴿الزمرَولََقد َضَربنا لِلّناِس فى ٰھَذا القُرءاِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل لََعلَُّھم َیَتَذكَّروَن 

 ُ ال َضَرَب هللاَّ
﴾٢٩: ﴿الزمرَیعلَموَن 

كَر َصفًحا أَن ُكنُتم َقوًما ُمسِرفیَن  ﴾٥: ﴿الزخرفأََفَنضِرُب َعنُكُم الذِّ

ا َوُھَو َكظیٌم َوإِذا ُبشَِّر أََحُدُھم بِما  حٰمِن َمَثًال َظلَّ َوجُھُھ ُمسَوّدً ﴾١٧: ﴿الزخرفَضَرَب لِلرَّ

﴾٥٧: ﴿الزخرفَولَّما ُضِرَب ابُن َمرَیَم َمَثًال إِذا َقوُمَك ِمنُھ َیِصّدوَن 

﴾٥٨: ﴿الزخرفَوقالوا َءٰألَِھُتنا َخیٌر أَم ُھَو ما َضَربوهُ لََك إِّال َجَدًال َبل ُھم َقوٌم َخِصموَن 

َبُعوا الَحقَّ ِمن َربِِّھم َكٰذلَِك َیضرِ  َبُعوا الٰبِطَل َوأَنَّ الَّذیَن ءاَمُنوا اتَّ ُ لِلّناِس أَمٰثلَُھم ٰذلَِك بِأَنَّ الَّذیَن َكَفُروا اتَّ ُب هللاَّ
﴾٣: ﴿محمد

وا  قاِب َحّتٰى إِذا أَثَخنُتموُھم َفُشدُّ الَوثاَق َفإِّما َمّنًا َبعُد َوإِّما فِداًء َحّتٰى َتَضَع َفإِذا لَقیُتُم الَّذیَن َكَفروا َفَضرَب الرِّ
ُ َالنَتَصَر ِمنُھم َوٰلِكن لَِیبلَُو۟ا َبعَضُكم بَِبعٍض َوالَّذیَن قُتِلوا فى سَ  ِ الَحرُب أَوزاَرھا ٰذلَِك َولَو َیشاُء هللاَّ بیِل هللاَّ

﴾٤: ﴿محمدَفلَن ُیِضلَّ أَعٰملَُھم 

﴾٢٧: ﴿محمدالَمٰلئَِكُة َیضِربوَن ُوجوَھھُم َوأَدٰبَرُھم َفَكیَف إِذا َتَوفَّتُھمُ 

نوًرا َیوَم َیقوُل الُمٰنفِقوَن َوالُمٰنفِٰقُت لِلَّذیَن ءاَمُنوا انُظرونا َنقَتبِس ِمن نوِرُكم قیَل ارِجعوا َوراَءُكم َفالَتِمسوا 
حَمُة َوٰظھِ  ﴾١٣: ﴿الحدیدُرهُ ِمن قَِبلِِھ الَعذاُب َفُضِرَب َبیَنُھم بِسوٍر لَُھ باٌب باِطُنُھ فیِھ الرَّ

ِ َوتِلَك األَمٰثُل َنضِرُبھا لِ  ًعا ِمن َخشَیِة هللاَّ لّناِس لََعلَُّھم لَو أَنَزلنا ٰھَذا القُرءاَن َعلٰى َجَبٍل لََرأَیَتُھ ٰخِشًعا ُمَتَصدِّ
﴾٢١: ﴿الحشرَیَتَفكَّروَن 

ُ َمَثًال لِلَّذیَن َكَفُروا امَرأَ  َت نوٍح َوامَرأََت لوٍط كاَنتا َتحَت َعبَدیِن ِمن ِعباِدنا ٰصلَِحیِن َفخاَنتاُھما َفلَم َضَرَب هللاَّ
ِخلیَن  ِ َشیـًٔا َوقیَل ادُخَال الّناَر َمَع الّدٰ ﴾١٠: ﴿التحریمُیغنِیا َعنُھما ِمَن هللاَّ
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ُ َمَثًال لِلَّذیَن ءاَمُنوا امَرأََت فِرَعوَن إِذ قالَت َربِّ  نى ِمن َوَضَرَب هللاَّ ِة َوَنجِّ ابِن لى ِعنَدَك َبیًتا فِى الَجنَّ
لِمیَن  نى ِمَن الَقوِم الّظٰ ﴾١١: ﴿التحریمفِرَعوَن َوَعَملِِھ َوَنجِّ

 ُ َك َتقوُم أَدنٰى ِمن ُثلَُثِى الَّیِل َونِصَفُھ َوُثلَُثُھ َوطائَِفٌة ِمَن الَّذیَن َمَعَك َوهللاَّ ُر الَّیَل َوالنَّھاَر َعلَِم ُیَقدِّ إِنَّ َربََّك َیعلَُم أَنَّ
َر ِمَن القُرءاِن َعلَِم أَن َسَیكوُن ِمنُكم َمرضٰى َوءاَخروَن  أَن لَن ُتحصوهُ َفتاَب َعلَیُكم َفاقَرءوا ما َتَیسَّ

ِ َفاقَرءوا ما َتَیسَّ  ِ َوءاَخروَن ُیٰقتِلوَن فى َسبیِل هللاَّ َر ِمنُھ َوأَقیُموا َیضِربوَن فِى األَرِض َیبَتغوَن ِمن َفضِل هللاَّ
موا ِألَنفُِسُكم ِمن َخیٍر َتِجدوهُ ِعنَد هللاَِّ  َ َقرًضا َحَسًنا َوما ُتَقدِّ كٰوَة َوأَقِرُضوا هللاَّ لٰوَة َوءاُتوا الزَّ ُھَو َخیًرا الصَّ

َ َغفوٌر َرحیٌم  َ إِنَّ هللاَّ لَوأَعَظَم أَجًرا َواسَتغفُِروا هللاَّ ﴾٢٠: ﴿المّزمِّ
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اقتصادی -قدرت بخشی و ارتقاء جایگاه اجتماعی: پیام آیھ سی چھار
است زنان از مسئولیت ھای اخالقی مردان

٢٠١١, ٢٩اکتبر 

بنابر نتایج کلیھ پژوھش ھا و گفتگوھایی کھ تا کنون صورت گرفتھ بر آن شده ام کھ درست ترین 
:(بھ روی نظرات و انتقادات باز استتفسیر و ترجمھ ذیل ھمچنان (ترجمھ آیھ بھ قرار زیر است 

زنان جامعھ نھ [زنان ]مادی و امنیتی[در حفظ حقوق ] مردان جامعھ نھ صرفا شوھران[مردان "
مسئول ھستند از طریق آنچھ کھ خداوند بھ آنان نسبت بھ دیگران فضیلت داده ] صرفا زنان شوھردار

دارد یعنی از ھمھ مردان بطوریکسان درھمھ میزان حمایت بستگی بھ میزان توانایی حقیقی مردان [
بھ تحقیر و (زنان اھل صلح، زنانی فروتن . و از طریق ھزینھ کردن از اموالشان] شرایط انتظارنیست

شامل [و حافظان اسراری می باشند کھ خداوند خواھان حفظشان است ) سلطھ جویی اقدام نمی کنند
بلکھ منظور حفاظت از حوزه خصوصی زندگی و اسرار جنایت یا امور ضداخالقی مردان نمی شود

ترس و نگرانی مستند بھ [پس اگر بھ مرحلھ خوف ]. فعالیت ھای مشروع مردان یا خانواده است
سلطھ جویی، مخاصمھ جویی و تحقیر و عدم حفظ اسرار مشروع ناشی از این [از نشوز ] شواھد

توسط زنانتان ] ده ھا را بھ خطر اندازدتقویت جایگاه اجتماعی زنان تا حدی کھ حیات مشترک خانوا
بھ نشانھ [ ارتباط عاطفی خویش را معلق کنید ] اگر کارگرنشد[رسیدید آنان را ابتدا پند دھید سپس 

با توجھ بھ معنی ھشتم از ضرب ]برای مدتی از ایشان جدایی گزینید[اگر باز موثر نیافتاد[،] اعتراض
د این معنی از کلمھ ضرب موقتی بودن را بھ ھمراه ندارد اما ھرچن-در قرآن بھ معنی فاصلھ انداختن

پس اگر [ادامھ آیھ بھ وضوح نشان می دھد کھ این امر نمی تواند دائم باشد بلکھ موقت و محدود است
".بھ ھمراھی بازگشتند از حد انصاف تجاوز نکنید کھ خداوند عالی مرتبھ بزرگوار است

از این آیھ مربوط بھ استقالل مالی زن است و تحریم تصاحب مال توجھ شود کھ آیھ ھای قبل: توضیح
زن توسط مرد، این آیھ بھ دلیل استضعاف و نابرابری جنسیتی موجود در جوامع و موقعیت آسیب پذیر 
زنان بنا بھ دالیل مختلف فرھنگی و زیست شناختی، مردان را بھ دلیل جایگاه برتری کھ در جامعھ 

مین و حفظ حقوق زنان بھ دلیل استضعافھای جنسیتی مسئول می داند تا از طریق یافتھ اند در قبال تا
از این رو این واھمھ در میان . بسیج منابع شان بھ قدرت بخشی بھ زنان و ایجاد برابری بپردازند

مردان پدید می آید کھ اگر بنا باشد کھ زن صاحب اموال خود باشد و در ضمن مسئولیت تقویت
(empowering) زن و حفظ حقوق مادی و امنیتی وی نیز بھ عھده مرد باشد این ممکن است بھ

.بیانجامدساالری و سلطھ طلبی زن و تزلزل ارکان خانواده

از جانب - حتی در قرن بیست و یکم–در پاسخ بھ این نگرانی عموما اظھار شده این آیھ در ادامھ
زنان واقعا اقدام بھ برتری جویی نمایند راه حل را سنتی ھا و مردساالران می پرازد و درمواردی کھ 

در گفتگو سپس اعتراض نمادین صلح آمیز مانند معلق کردن رابطھ عاطفی و سپس ترک موقت خانھ 
آیھ بعدی آیھ شقاق است در ادامھ آیھ فوق، اگر این رفتارھا ادامھ داشت و صلح و آشتی .دانستھ است
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بدیھی است کھ . ن برای حل مشکل یا جدایی دائم مطرح شده استدیری نپایید، مداخلھ عرفی نزدیکا
جدایی مرد و زن نمی تواند بدون مداخلھ عرف و قوانین قضایی صورت بگیرد چرا کھ این باعث زیر 

بنا براین ترجمھ ضرب بھ جدایی کامل زن و مرد ترجمھ دور از .پا گذاشتن حقوق زن مطلقھ می شود
بھ نظر ھیچ دلیلی وجود ندارد کھ این آیھ کوتاه بعدی را . قی اسالمی استو اصول اخالقوانین حقوقی

افرادی کھ کلمھ ضرب را بھ غیر از ترک موقت زنان تعبیر کرده . بخواھیم مجزا از آیھ قبلی اش بدانیم
!اند در درک تداوم منطقی آیھ بعدی دچار مشکل شده و آنرا کامال مجزا دانستھ اند

آیا ھر غرغر کردنی و اعتراضی و خواستھ ای مصداق برتری . ن کدامندمصادیق برتری جویی ز
جویی است؟ آیا ھر خواستھ ای از جانب زنان را باید مصداق زیاده طلبی و عدم درک شرایط مرد 

؟!دانست و بھ مرد جواز قھر کردن و ترک خانھ داد

جھت گیری طبقاتی (کتر علی شریعتی یعنی بھ قول د. این آیھ را باید در پناه آیھ ھای دیگر فھمید: پاسخ
. ابتدا باید جھت گیری جنسیتی قرآن ترسیم شده سپس در راستای این جھت گیری آیھ تفسیر شود)اسالم

آیھ ھای قبلی استقالل مالی زن را نشانھ رفتھ . عدالت جنسیتی قرآن تنھا در این آیھ ابراز نگردیده است
مردان . و مرد رابطھ یک حامی و یک تحت الحمایھ باشد و بمانداند و بنابراین بنا نیست کھ رابطھ زن 

مسئول تقویت جایگاه اقتصادی و زنان قلمداد شده اند و اگر این شرط برآورده شود بحث خواستھ ھای 
.اضافی یک تحت الحمایھ از حمایت کننده مرتفع می شود

این . و زنان شوھر دار استیکی از بزرگترین خطاھای مترجمین ترجمھ رجال و نساء بھ شوھران 
اما . ترجمھ غلط احتماال بھ دلیل بخش ھای بعدی آیھ صورت گرفتھ است کھ صحبت از جدایی می نماید

اگر می خواست از کلمھ . قرآن بی دلیل کلمھ مردان جامعھ و زنان جامعھ را در ابتدای آیھ نیاورده
دلیل این است کھ ابتدای آیھ قدرت بخشیدن . استفاده می کرد) ١٢٨مانند ایھ (شوھران و زنان شوھردار 

بھ زنان وحرکت عمومی برای حذف نابرابر جنسیتی را عنوان می کند و مردان را بھ علت 
آیھ لحن دستوری یا حکمی ندارد اما .برخورداری از برتری ھای اجتماعی اقتصادی مسئول می داند

بنا براین این . کند کھ گویی از بدیھیات استبا بیان توصیفی خود انتظار اخالقی را طوری عنوان می 
اما چرا؟. گونھ بیان از حالت دستوری قوی تر است

بھ ھمین خاطر .در اسالم فھم و اجرای عملی بسیاری از امور بھ وجدان خود انسانھا حوالھ شده است
قی را قرآن چارچوبھای کلی رفتاری و اخال.است کھ انسانھا مستحق ھدایت یا ضاللت می گردند
این کار وارد شدن بھ جزئیات، قرآن را بھ یک .تعیین می کند و وظیفھ وارد شدن در جزییات را ندارد

مانیفست ایدئولوژیک تبدیل می کند و انسانھا را بھ عروسک ھای خیمھ شب بازی کھ باید دستوارت 
از ! یت باشد نھ رسالھ عملیھدر حالیکھ قرآن بنا بر ان دارد کھ تنھا کتاب ھدا.آنرا مو بھ مو اجرا کنند

.ھمین روست کھ رسالھ نویس ھا چندان روی خوشی بھ قران نشان نمی دھند

بلکھ انتظار اخالقی از .صلح طلبی و فروتنی و حفظ اسرار ھم صرفا محدود بھ زنان شوھر دار نیست
ن موقعیت ھای زنان است تا از این طریق حرکت بھ سوی برابری جنسیتی در جامعھ تسھیل شده و یافت

ادامھ آیھ از ھمین روست کھ بھ مرور .بھتر برای زنان بھ برتری جویی و تزلزل در خانواده نیانجامد
این مسئلھ باعث . بھ این نگرانی پاسخ می دھد و لحن آیھ بھ سمت بیان رابطھ زن و شوھر می رود

ین گونھ ترجمھ کنند کھ شده است تا مترجمین بھ غلط ابتدای آیھ را در راستای بحث انتھایی بد
در ھمین راستا وظیفھ قوام بودن را بھ نفقھ دادن و تامین !«شوھران قوام بر زنان شوھردار ھستند«
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این باعث شده تا تصور شود کھ پس قرآن تایید . مادی معیشتی زن خانھ دار توسط شوھر دانستھ اند
یعنی ھمین الگوی خانواده . اوستکننده الگوی شوھر صاحب شغل و مال و زن خانھ دار تحت تکفل 

!ھستھ ای جامعھ مدرن کھ متشکل از یک مرد و یک زن و چند بچھ است

این گفتگو . درصورت برتری جویی زن، چارچوب کلی قرآن آن است کھ مرد با گفتگو آغاز کند
ت کھ بنابراین دیگر نمی توان گف(فرصت بھ زن می دھد تا خواستھ ھای خود را واضح تر عنوان کند 

اخالق اسالمی ). مرد بھ راحتی می تواند اعتراضات ھمسرش را غیر منصفانھ سلطھ جویی قلمداد کند
حکم می کند کھ مردان و زنان خود فریبی نکرده و با صداقت با یکدیگر برخورد کنند و بھ یکدیگر 

ظار بیھوده ای انتظار اینکھ ھمھ آن اصول اخالقی در ھمین یک آیھ عنوان شده باشد انت(گوش دھند 
بدیھی است .(انتظار می رود خواننده تمامی کتاب قرآن را بخواند و آن اصول دیگر را دریابد. است

این جا .کھ ھمیشھ می توان بھترین و شفاف ترین قوانین را با عدم صداقت برای مدتی زیر پا گذاشت
مردی کھ . می شود) خداوند(دیگر مربوط بھ نفس ما و وجدان ما و پاسخ گویی بھ ھستی شعورمند 

در اعتراض ھای ھمسرش بھ کمبود در زندگی را برتری جویی و خصومت طلبی ترجمھ کرده و
صورت داشتن توان اقتصادی و مالی در تامین حقوق ھمسر خود کوتاھی می کند و بلکھ برای 

یھی است کھ سرکوب کردن خواستھ ھای بھ حق ھمسرش از اھرمھای فشار مختلف استفاده می کند بد
اولین بخش ھمین آیھ یعنی قوام بودن یا حرکت در راستای تقویت جایگاه زنان را زیر پا گذاشتھ و در 

مجددا مجبور بھ تکرار این باز.برابر انتظار و خواست الھی و وجدان خویش پاسخ گو خواھد بود
ی و اقتصادی زنان بھ این آیھ ھمچنین در جھت تقویت موقعیت اجتماعنکتھ بسیار مھم ھستم کھ

بھ ھمین خاطر است کھ از کلمھ زنان و مردان بھ شکل عام استفاده کرده نھ کلمات . شکل عموم است
بنابراین جھت و جریان یک جامعھ اسالمی باید بھ سمت این قدرت بخشی .شوھران و ھمسران

اما این . مردان نباشندحرکت کند بھ گونھ ای کھ زنان آن قدر توانایی بیابند کھ وابستھ بھ حمایت
مسئلھ مسئولیت مردان برای رسیدن بھ آن نقطھ و حفظ شرایط در آن نقطھ مطلوب را مانع کھ نمی 

از این رو آیھ نھ بھ شکل . شود بلکھ از حقوق بدیھی زنان و مسولیت اخالقی مردان می داند
.دستوری بلکھ بھ شکل بدیھی و طبیعی توصیف انتظار اخالقی می کند
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قرآن چکیده دیدگاه ما در باب ضرب زنان در

٢٠١١, ٢٦اکتبر 

چکیده دیدگاه این نویسنده کھ تاکنون از طریق تحقیق و گفتگو در مورد این آیھ شکل گرفتھ بھ قرار 
:زیر می باشد

ھمانطور کھ از . برخالف برخی از مترجمین جدید، معتقد نیستم کھ ضرب بھ معنی جدا شدن دائم است
آخر ھمان (ترک کردن برای مدتی محدود است تا زمینھ برای ھمراھی زن محمد روایت آمده ضرب،

) در آیھ بعدی یعنی آیھ شقاق(یا جدایی کامل یا حل کامل اختالف بواسطھ مداخلھ اھالی طرفین ) آیھ
یا سلطھ نشوز یعنی برتری جویی از متن آیھ و سایر کاربردھای آیھ ھم بر می آید کھ . فراھم شود

و از مصادیق ان ھم نقض مواردی است کھ از زن در ھمان آیھ بھ وضوح انتظارمی رود یعنی جویی
بولی یا قلدری (اھل فروتنی بودن، ) منازعھ بھ پا نکردن و خشونت روا نداشتن(اھل صلح بودن

بھ جز ودن ب) اسرار خانواده (اھل حفظ غیبو ) نکردن و زیاده از توان مرد در قوامیت نخواستن
سنت ). مثل جرمی کھ مرد مرتکب شده است(کھ خالف خواست خدا یعنی غیر اخالقی ھستند اسراری

وقتی محمد خانھ را ترک کرد زمینھ برای . پیامبر ھم ھمانطور کھ مطرح شده موید این امراست
تنھا یکی در میان زنانش . بازنگری در رفتار زنان وی فراھم شد و وی توانست بھ خانھ باز گردد

دست برنداشت کھ وی نیز بھ اختیار خود جدا شد یا طالق گرفت و باقی تصمیم بھ ماندن با محمد و 
.درک شرایط اقتصادی اش گرفتند

یکی . بھ لحاظ کالمی ھم دو آیھ در قرآن کلمھ ضرب را بھ معنی فاصلھ انداختن یا جدایی آورده اند
آمده و در آن بھ جدایی ٣۴آیھ شقاق در ادامھ آیھ . نضرب حق و باطل و دیگر ضرب مومنین و منافقی

پس کلمھ ضرب در . بھ معنای طالق ھنگامی کھ مراحل قبلی و واسطھ گری ھا فایده ندارند داللت دارد
مسولیت در حفظ حقوق زن و (این آیھ بحث قوامیت مرد . آیھ سی چھار نمی تواند جدایی یا طالق باشد

تقابال انتظار صلح جویی از زنان و نشوز زن یا برتری جویی وی را می و م) تامین امنیت مالی آنان
. بھ معنی برتری جویی کردن است. کلمھ نشز بھ معنی باالتر شدن سطحی بر سطحی دیگر است. کند

و این راه حل را . راه حل اما ھمان است کھ امروز بھ مقاومت صلح جویانھ یا مدنی معروف شده است
می کند کھ مردان از قوامیت خود بھ مثابھ حربھ ای علیھ مقاومت زنان استفاده می در جامعھ ای عنوان 

. ابتدا من کلمھ ضرب را بھ معنی قطع موقت یا تعلیق قوامیت می گرفتم).و ھنوز ھم می کنند(کردند 
دراسالم . در روند مباحثھ با آقای بنی صدر بدین نتیجھ رسیدم کھ این معنی نمی تواند صحیح باشد

قوامیت یانفقھ فقط در شرایط طالق و باید بگوییم در مواردی تا زمانی کھ زن بتواند منبع دیگر تداوم 
ضمن اینکھ ھرچھ مرد در دوران .حیات اقتصادی اش را بیابد حتی تا مدتی بعد از طالق ادامھ دارد

یھ این مرد نیست دراین آ. ازدواج کسب کرده از اموال نیز نصف می شود تا زن با طالق نابود نشود
کھ باید زن ستیزه جو را از خانھ بیرون کند بلکھ این خود وی است کھ در مرحلھ سوم برای مدتی بھ 

.خانھ باز نمی گردد

کھ قلدری و برتری جویی و سلطھ طلبی مرد را عنوان می . آمده است١٢٨در مورد نشوز مرد ھم آیھ 
آیھ سی چھار مردان و زنان را بھ طور عام عنوان .١. مراحل سھ گانھ حذف شده اند بھ دو دلیل. کند
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علت را گفتھ ام وجود خانواده گسترده مرد را قوام زنان بیوه و –می کند نھ شوھران و ھمسران را 
دختران شوھر نکرده یا مطلقھ مینماید ضمن اینکھ در دولت رفاه اسالمی ایشان از بیت المال نیز 

سایرزنان . نشوز در این ایھ فقط مربوط بھ زنان شوھردار نیستپس بحث . مساعده دریافت می کنند
مربوط بھ رابطھ زنا شویی است چون کلمھ ھای مناسب ١٢٨آیھ .٢.خانواده را نیز شامل می شود

شوھر و ھمسر مونث را بکار برده است و چون زن وظیفھ قوامیت را بھ عھده ندارد از او انتظار 
آمده تا بیرون کردن یا بیرون ٣۴اصال آیھ (از جملھ ترک خانھ نیست مقاومت صبورانھ سھ مرحلھ ای 

پس در صورت نشوز شوھر، زن می تواند بھ !) . شدن زن را بردارد و بیرون رفتن مرد را بگذارد
ضمن این . مرحلھ آخر کھ ھمان مداخلھ دیگران برای ایجاد صلح یا جدایی است بنا بھ این ایھ اقدام نماید

وقعیت شکننده تر روحی و اقتصادی نسبت بھ مردان قراردارند ـدر بیشتر جوامع حتی کھ زنان در م
و تفاوت در نحوه برخورد با نشوز زن نسبت بھ نشوز مرد جھت تضمین عدالت و مساوات –امروزه 

اما مرد ستیزه جو بھ چنین فرصتی . زن ستیزه جو فرصت بیشتری می یابد تا بھ خود آید. بوده است
مگر آنکھ زن بنا بھ شرایط خاص روحی و شخصیتی مرد نیاز بھ طی مراحل سھ گانھ را . ردنیاز ندا

ھشت جنبھ دستوری نداشتھ و جنبھ ھیچکدام از دو آیھ سی و چھار و صدو بیست و(تشخیص دھد 
).توصیھ ای و تعیین حقوق دارند

تری جویی زن ھم توجھ داشتھ ھمچنین در بحث فوق آورده ام کھ اسالم دین تعادل است و بھ نشوزیا بر
در بسیاری از جوامع امروزی بھ دلیل رشد ارزشھای فمینستی توجھ مناسبی بھ خشونت علیھ . است

اما غلبھ گفتمان فوق و بقای افکار سنتی کھ ھمیشھ مردان قوی تر و بنابراین منشا . زنان شده است
کھ ازاتفاق کم ھم نیستند در گزارش سلطھ جویی و خشونت ھستند باعث شده تا خشونت ھا علیھ مردان

اسالم اولیھ نیزمانند جوامع مدرن امروز در زمانھ خود گشایش . ھای و قضاوت ھای نادیده گرفتھ شود
و آزادی قابل توجھی نسبت بھ قبل برای زنان فراھم آورد و بنای رابطھ بین زن و مرد را دگرگون 

تقالل و آزادی بھ ناگاه فراھم شده استفاده ھایی فراتر بدیھی است کھ در مواردی زنان ازا ین اس. نمود
حتی دراین صورت ھم، اسالم بھ مرد حق استفاده از روش ھای سنتی . از تعادل جنسیتی می نمودند

بیرون کردن یا محروم کردن زن را نمی دھد و خواھان صبر و صحبت و مقاومت غیر خشونت آمیز 
.است

ھمان نگاه روشنفکرانھ . در ترجمھ ما مسئلھ اعتراض است.نیستاینجا مسئلھ تنبیھ اصال درمیان 
بسیارند . متاثر از دیدگاھھای فمینیستی می تواند تعادل و عدالت را بھ گونھ ای دیگر بھ خطر اندازد

صد البتھ . و بنده کم ندیده ام! حتی در جوامع سنتی.زنانی کھ برتری جویی و پرخاشگری می کنند 
گری ھا وجود دارد اما در بسیاری موارد فشارھای اقتصادی و انتظارھای نابجای دالیل بر این پرخاش

می گوید اگر می ٣٤این آیھ . آیھ قبل این آیھ استقالل مالی زن را بھ رسمیت شناختھ. زن در میان است
بلکھ اعتراض مدنی . ترسید بھ خاطر این استقالل برتری جویی کنند راھش خشونت و تنبیھ نیست

برای بعد از محمد و افرادی کھ بھ ایشان وحی . ست کھ تکلیف زنان محمد را وحی معلوم کرددر.است
اما حتی . ھمھ کھ محمد نیستند. نمی شود تکلیف را خدا بھ عھده اھالی طرفین در آیھ بعدی گذاشتھ است

و درک یعنی زنی کھ حاضر بھ ھمراھی. تکلیف تعیین شده زنان محمد ھم قابل تعمیم است بھ دیگران
اگر ضرب بھ معنی . ھمانطور کھ یکی از زنان محمد شد. شوھرش نیست می تواند براحتی جداشود

. جدایی کامل بود و رھا کردن زن، ادامھ آیھ درخواست اعتدال و بازگشت بھ حالت نرمال را نمی کرد
. نظر بگیریمضرب جدایی کامل نیست چون در اسالم طالق داریم کھ بناست تمامی حقوق را در آن در 
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زنان نیز انسانند و از خصایص خوب و بد انسانی برخوردار و ھیچ امر ذاتا مقدسی نھ در مرد نھ در .
ھمانطور کھ گفتم نشوز یعنی وقتی یکی . زن ایشان را از عذاب جان دیگری شدن بر حذر نمی دارد

موافقم . ضا نموده استعذاب جان دیگری می شود و قران برای زنان نرمش بیشتر از جانب مردان تقا
کھ آیات جنبھ دستوری ندارند اما تا زمانی و تا حدودی کھ شرایط بدین گونھ است و ھرکجا کھ چنین 

.دشواری ھایی برقرار است این آیھ کاربرد دارد

چھ بسیارند زنانی کھ در . ھمانطور کھ گفتم قوامیت مرد مانع از برعھده گرفتن قوامیت زن نمی شود
اما قرآن با مفروض کردن قوامیت برای مرد در . کت می کنند حتی بیشتر از مردانقوامیت مشار

. دلیل واضح است. شرایط نرمال خواھان دادن استقالل و اختیار اقتصادی بیشتر بھ زن شده است
این قوامیت مرد برای زن استقالل مالی می . استقالل مالی زن باعث تقویت جایگاه اجتماعی وی میشود

ن وظیفھ متقابل زن را نھ خانھ داری و بچھ داری بلکھ صلح جویی دانستھ است و حفظ اسرار اورد چو
زن می . بنابراین بھ ھیچ وجھ جنبھ مردساالرانھ تحت الحمایھ خواندن زن را ندارد. و درک شرایط مرد

بخواھد کھ تواند بھ کار بیرون خانھ مشغول شود و بنا بھ آیھ قبل در آمد وی از آن خود اوست مگر وی
فقط تعادل می بینم. بنده در این ھیچ مردساالری مشاھده نمیکنم.در خرج خانھ مشارکت کند

حق . این سھ مرحلھ تکلیف شده است بھ مرد نھ اینکھ برای وی حق تعیین تکلیف فراھم کرده باشد
کرده کھ مرد را مکلف . تعیین تکلیف را آیھ بعدی معین کرده کھ بھ عھده عرف گذاشتھ شده است

صحبت کند بعد ناراحتی خود را بھ شکل قھر نمایش دھد و بعد این ناراحتی را با ترک خانھ نھ بیرون 
مرد در مقام داشتن تکلیف . پس باز ھم مرد در مقام تکلیف کردن نیست. کردن زن از خانھ نشان دھد

.برای مقابلھ با برتری جویی ھمسرش بھ شکل صلح آمیز است

زبان این مباحثات متاسفانھ بسیار مردانھ شده است و امید داریم کھ مشارکت خانمھای در دنیای فارسی 
حل این مسئلھ بدون مشارکت زنان در امر تفسیر عادالنھ . عمیق اندیش این نقیصھ را برطرف کند

. زنان از نگاه زنانھ خود می توانند ابعادی کھ برمردان مشخص نیست را روشن نمایند. نخواھد بود
زن را بھ مرد . ت بھ ھمین خاطر است کھ اعتقاد ندارم کھ حوزه زنانگی فھم بشر باید مردانھ شوددرس

نفی تقدس حوزه . تبدیل کردن در حقوق و تکالیف گسترش حوزه مردانھ بھ حوزه زنانھ زندگی است
.زنانگی است

دلیل انسان بودن مرد و زن بھ! مساوات بین مرد و زنی کھ مرد شده است مساوات بین دو مرد است
بسیاری از تفاوتھایی کھ ما دیروز و امروز و فردا بین زن و . دارای خصایص مشترک بسیاری ھستند

مرد قایل ھستیم تنھا برساختھ ھای فرھنگی و اجتماعی ھستند کھ بھ نادرست بھ طبیعت و خلقت نسبت 
اما این دلیل بر نفی تفاوتھای . یمما ھمھ این تفاوتھای برساختھ را بھ رسمیت نمی شناس.داده شده اند

آن تفاوتھا کدامند؟ این را علم زمانھ مشخص می کند اما قابل نفی شدن . طبیعی واقعا موجود نمی شود
نفی این تفاوتھا و نادیده گرفتن آنھا نادیده گرفتن ھویت زنانھ زن است بھ خاطر آن زن شده . نیستند
ھرکجا . است کھ نتیجھ اش بھ ضرر خود زن استافراطی. کوچک شمردن زنانگی وی است. است 

باید در معادالت اخالقی و حقوقی بھ گونھ ای . این تفاوتھا وجود دارند باید بھ رسمیت شناختھ شوند
انکار این تفاوتھا و برخورد با زنان بھ مثابھ مردان نفی . وارد شوند کھ عدالت برای زن تضمین شود

نشناختی و اجتماعی را ھم برای زن و ھم جامعھ بھ ھمراه می زنانگی زنان است و آسیب ھای روا
فمینست ھا خود در این مورد شعبھ شعبھ ھستند و برخی معتقد بھ برابری از طریق تشابھ و . آورد
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من فکر می کنم خوانش این حقیر از اسالم بھ نوع دوم . برخی معتقد بھ برابری در تفاوت ھستند
ص تفاوتھا را بھ عھده علم می گذارم کھ فقھ اسالمی باید بدان سراپا ضمن اینکھ تشخی. نزدیک تر است

.گوش دھد نھ بھ عھده حقوق دانان و فقھا و مفسرین چھ زن چھ مرد

بنابر نتایج کلیھ پژوھش ھا و گفتگوھایی کھ تا کنون صورت گرفتھ بر آن شده ام کھ درست ترین 
:ترجمھ آیھ بھ قرار زیر است

زنان جامعھ نھ [زنان ]مادی و امنیتی[در حفظ حقوق ] ھ نھ صرفا شوھرانمردان جامع[مردان "
مسئول ھستند از طریق آنچھ کھ خداوند بھ آنان نسبت بھ دیگران فضیلت داده ] صرفا زنان شوھردار

میزان حمایت بستگی بھ میزان توانایی حقیقی مردان دارد یعنی از ھمھ مردان بطوریکسان درھمھ [
بھ تحقیر و (زنان اھل صلح، زنانی فروتن . و از طریق ھزینھ کردن از اموالشان] ستشرایط انتظارنی

شامل [و حافظان اسراری می باشند کھ خداوند خواھان حفظشان است ) سلطھ جویی اقدام نمی کنند
اسرار جنایت یا امور ضداخالقی مردان نمی شود بلکھ منظور حفاظت از حوزه خصوصی زندگی و 

ترس و نگرانی مستند بھ [پس اگر بھ مرحلھ خوف ]. روع مردان یا خانواده استفعالیت ھای مش
سلطھ جویی، مخاصمھ جویی و تحقیر و عدم حفظ اسرار مشروع ناشی از این [از نشوز ] شواھد

توسط زنانتان ] تقویت جایگاه اجتماعی زنان تا حدی کھ حیات مشترک خانواده ھا را بھ خطر اندازد
بھ نشانھ [ ارتباط عاطفی خویش را معلق کنید ] اگر کارگرنشد[بتدا پند دھید سپس رسیدید آنان را ا

با توجھ بھ معنی ھشتم از ضرب ]برای مدتی از ایشان جدایی گزینید[اگر باز موثر نیافتاد[،]اعتراض
ان ھرچند این معنی از کلمھ ضرب موقتی بودن را بھ ھمراه ندارد اما ادامھ آیھ بھ وضوح نش-در قرآن

پس اگر بھ ھمراھی بازگشتند از [می دھد کھ این امر نمی تواند دائم باشد بلکھ موقت و محدود است
".حد انصاف تجاوز نکنید کھ خداوند عالی مرتبھ بزرگوار است

توجھ شود کھ آیھ ھای قبل از این آیھ مربوط بھ استقالل مالی زن است و تحریم تصاحب مال : توضیح
آیھ بھ دلیل استضعاف و نابرابری جنسیتی موجود در جوامع و موقعیت آسیب پذیر زن توسط مرد، این 

زنان بنا بھ دالیل مختلف فرھنگی و زیست شناختی، مردان را در قبال تامین و حفظ حقوق زنان 
مسئول می داند از این رو این واھمھ در میان مردان پدید می آید کھ اگر بنا باشد کھ زن صاحب اموال 

و حفظ حقوق مادی و امنیتی وی نیز بھ عھده (empowering)شد و در ضمن مسئولیت تقویتخود با
.مرد باشد این ممکن است بھ زن ساالری و سلطھ طلبی زن و تزلزل ارکان خانواده بیانجامد

از جانب - حتی در قرن بیست و یکم–در پاسخ بھ این نگرانی عموما اظھار شده این آیھ در ادامھ
ا و مردساالران می پرازد و در شرایطی کھ زنان واقعا اقدام بھ برتری جویی نمایند راه حل را سنتی ھ

در گفتگو سپس اعتراض نمادین صلح آمیز مانند معلق کردن رابطھ عاطفی و سپس ترک موقت خانھ 
و آشتی آیھ بعدی آیھ شقاق است در ادامھ آیھ فوق، اگر این رفتارھا ادامھ داشت و صلح.دانستھ است

بدیھی است کھ . دیری نپایید، مداخلھ عرفی نزدیکان برای حل مشکل یا جدایی دائم مطرح شده است
جدایی مرد و زن نمی تواند بدون مداخلھ عرف و قوانین قضایی صورت بگیرد چرا کھ این باعث زیر 

ترجمھ دور از بنا براین ترجمھ ضرب بھ جدایی کامل زن و مرد.پا گذاشتن حقوق زن مطلقھ می شود
بھ نظر ھیچ دلیلی وجود ندارد کھ این آیھ کوتاه بعدی را . و اصول اخالقی اسالمی استقوانین حقوقی

افرادی کھ کلمھ ضرب را بھ غیر از ترک موقت زنان تعبیر کرده . بخواھیم مجزا از آیھ قبلی اش بدانیم
!ال مجزا دانستھ انداند در درک تداوم منطقی آیھ بعدی دچار مشکل شده و آنرا کام
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آیا ھر غرغر کردنی و اعتراضی و خواستھ ای مصداق برتری . مصادیق برتری جویی زن کدامند
جویی است؟ آیا ھر خواستھ ای از جانب زنان را باید مصداق زیاده طلبی و عدم درک شرایط مرد 

؟!دانست و بھ مرد جواز قھر کردن و ترک خانھ داد

آیھ ھای قبلی استقالل مالی زن را نشانھ رفتھ اند و . پناه آیھ ھای دیگر فھمیداین آیھ را باید در: پاسخ
. بنابراین بنا نیست کھ رابطھ زن و مرد رابطھ یک حمایت کننده و یک تحت الحمایھ باشد و بماند

مردان مسئول تقویت جایگاه اقتصادی و زنان قلمداد شده اند و اگر این شرط برآورده شود بحث 
در اسالم فھم و اجرای عملی .ای اضافی یک تحت الحمایھ از حمایت کننده مرتفع می شودخواستھ ھ

بھ ھمین خاطر است کھ انسانھا مستحق .بسیاری از امور بھ وجدان خود انسانھا حوالھ شده است
قرآن چارچوبھای کلی رفتاری و اخالقی را تعیین می کند و وظیفھ وارد .ھدایت یا ضاللت می گردند

این کار وارد شدن بھ جزئیات، قرآن را بھ یک مانیفست ایدئولوژیک تبدیل .در جزییات را نداردشدن
در .می کند و انسانھا را بھ عروسک ھای خیمھ شب بازی کھ باید دستوارت آنرا مو بھ مو اجرا کنند

ت کھ رسالھ نویس از ھمین روس! حالیکھ قرآن بنا بر ان دارد کھ تنھا کتاب ھدایت باشد نھ رسالھ عملیھ
.ھا چندان روی خوشی بھ قران نشان نمی دھند

این گفتگو فرصت بھ زن می دھد تا خواستھ . در این جا، چارچوب آن است کھ مرد با گفتگو آغاز کند
اخالق اسالمی حکم می کند کھ مردان و زنان خود فریبی نکرده و . ھای خود را واضح تر عنوان کند

انتظار اینکھ ھمھ آن اصول اخالقی در (ورد کنند و بھ یکدیگر گوش دھند با صداقت با یکدیگر برخ
انتظار می رود خواننده تمامی کتاب قرآن را . ھمین یک آیھ عنوان شده باشد انتظار بیھوده ای است

بدیھی است کھ ھمیشھ می توان بھترین و شفاف ترین قوانین را ).بخواند و آن اصول دیگر را دریابد
این جا دیگر مربوط بھ نفس ما و وجدان ما و پاسخ گویی بھ . اقت برای مدتی زیر پا گذاشتبا عدم صد

مردی کھ اعتراض ھای ھمسرش بھ کمبود در زندگی را برتری .می شود) خداوند(ھستی شعورمند 
در صورت داشتن توان اقتصادی و مالی در تامین حقوق جویی و خصومت طلبی ترجمھ کرده و

اھی می کند و بلکھ برای سرکوب کردن خواستھ ھای بھ حق ھمسرش از اھرمھای ھمسر خود کوت
فشار مختلف استفاده می کند بدیھی است کھ اولین بخش ھمین آیھ یعنی قوام بودن را زیر پا گذاشتھ و 

این آیھ ھمچنین در جھت تقویت . در برابر انتظار و خواست الھی و وجدان خویش پاسخ گو خواھد بود
بھ ھمین خاطر است کھ از کلمھ زنان و مردان . اجتماعی و اقتصادی زنان بھ شکل عموم استموقعیت 

بنابراین جھت و جریان یک جامعھ اسالمی . بھ شکل عام استفاده کرده نھ کلمات شوھران و ھمسران
باید بھ سمت این قدرت بخشی حرکت کند بھ گونھ ای کھ زنان آن قدر توانایی بیابند کھ وابستھ بھ

اما این مسئلھ مسئولیت مردان برای رسیدن بھ آن نقطھ و حفظ شرایط در آن . حمایت مردان نباشند
از این . نقطھ مطلوب را مانع کھ نمی شود بلکھ از حقوق بدیھی زنان و مسولیت اخالقی مردان می داند

.درو آیھ نھ بھ شکل دستوری بلکھ بھ شکل بدیھی و طبیعی توصیف انتظار اخالقی می کن
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شد؟آیا لغو زنده بھ گور کردن دختران در اسالم مجوز زدن زنان

٢٠١١, ١٧اکتبر 

علیجانی دوست مجاھدمان آقای ) قرآن و بحث تعارض بین اسالم و حقوق بشر(در امتداد نوشتھ قبلی 
در جای دیگر بھ این سوال در مورد کتک زدن زنان، پاسخ واضح تری داده کھ صرفا جھت گشایش 

از نظر من این یک دفاع حد اقلی و منفعالنھ از قران حد اقل در امر ضرب (بحث اینجا می گذارم 
).در تناقض با رفتار و سنت و سایر ابعاد حقوقی قرآن استزنان بیشتر نیست و

ظر علیجانی در مورد مسئلھ زدن؛اما ن

ی کنید، از آنجایی کھ قرآن کتابی است برای ھمھرا چگونھ تفسیر می» زدِن زن«ی مسالھ: س 
چطور باید با این موضوع مواجھ شویم؟. کنیمھا و ما کھ در این دوره زندگی میانسان

ی آن کتاب دراینباره گفتھ ویسندهن.سال بدھم٢٣خواھم پاسِخ این سوال را از قوِل کتاِب من می: ج 
پس این مسالھ امری . ھا بوده است، حتی تا قروِن جدیدبود کھ زدِن زنان یک امِر رایج در اکثِر تمدن

یعنی یک مجازاِت ابداعی باشد، و بگوید اگر زن فالن کار . کرده باشد» ابداع«نیست کھ اسالم آن را 
داری کھ در جامعھ وجود جامعھ وجود داشتھ، مثِل بردهزدن در. را کرد، شما باید زنان را بزنید

ای بھ ھرحال سمپاتِی مؤمنانھسال، کھ بھ٢٣ی در این نگاِه تاریخی، بھ قوِل نویسنده. داشتھ است
ی اول کھ عصبانی شدی زن را نزن، ھمان دفعھ: پیامبر نداشتھ، ُحسن و مزیِت قرآن این بود کھ گفت

ی تاریخِی خودش یک ھمین موضع در زمینھ… دوم این برخورد را واول این برخورد را بکن، 
.رفرم بھ نفِع زنان است

اش کنیم؟ دعوای نوگرایِی دینی با بنیادگراھا، و از آن طرف چالش با اما آیا این رفرم را ما باید ابدی
ی مروز، من تکھاگر ا. ھا، ھمین است، کھ اساساً نباید این وجوِه تاریخی را فراتاریخی بکنیمالییک

ی متون را درنظر بگیریم، این متون برای انساِن کنم، شاکلھام را دوباره دارم تکرار میپایانِی بحث
ولی برای انساِن ھمعصِر خودش یک صدایی . اند، و کارکرِد متفاوتی دارندمعاصر حداقل دو صدایی

سال با جمالِت ٢٣ی سندهنوی. بود، و آن صدا ھم بھ زباِن آن روز آوانگارد و مترقی بود
اما چرا ما امروز بھ برخی از این . دانستبھ نفِع زنان می» انقالِب مترقی«آمیزی آن را یک اغراق

در این دوره . بریمی تاریخِی دیگر بھ سر میکھ ما در یک دورهنظرات، بھ حق، نقد داریم؟ چون
اش برای ما نقِش ستی و مثبتدیگر متن برای ما یک صدایی نیست و از قضا صداھای رفرمی

ای درحالیکھ در زماِن خودش ھیچ صدایی نقِش بازدارنده نداشت، چون در جامعھ. بازدارنده دارد
کردند، رفت، و در برخی از قبایل دختران را زنده بھ گور میشد کھ در آن زن بھ ارث میمطرح می

البتھ زنده بھ گورِی دختران . یش بوده استگویند کھ یکی از این قبایل خوِد قرو خیلی از مورخان می
.با بینِش آن زمان بوده است… ھم ابزاری برای کنترِل جمعیت و فقر و
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گویند کھ در جوامِع دیگر ھم این امر بوده، و راھی برای کاھِش جمعیت بھ برخی از مورخین می
حل را سرخپوستی ھم، ھمین راهِ ما در اوستا یا در سنِن . شکِل کلی و یا کاھِش فقِر خانواده بوده است

ھای سینمایِی در برخی فیلم. بھ شکِل دیگری، یعنی در رابطھ با افراِد کھنسال و ازکارافتاده، داریم
ای از کوه یا جنگل افتد بھ گوشھژاپنی ھم شاید دیده باشید کھ وقتی پیرمرد یا پیرزنی از کار می

کنند کھ تولیدکننده نیستند و باعِث فقِر احساس میچون دیگر خودشان. ماند تا بمیردرود و میمی
اش را در اوستا ھم ی یک پیرمرد یا پیرزن است، کھ رگھاین یک مرِگ داوطلبانھ. شوندجامعھ می

. البتھ این یک نگاِه بسیار منفی در اوستا نسبت بھ کسانی است کھ دیگر نقِش تولیدی ندارند.بینیممی
در واقع در آن دوران یک … شدند تا بمیرند وپوشیدند و رھا میھا را میباسآنھا مثالً باید بدترین ل

اش زنده بھ ی کھنساالن است، و یک روی سکھی فرار از فقر و گرسنگی، مرِگ داوطلبانھروی سکھ
کردند، دخترھا را شدند و نقِش تولیدی پیدا میاما چون پسرھا بزرگ می. گور کردِن کودکان است

گوید کھ شما از ترِس فقر دخترھایِتان را زنده بھ گور قرآن ھم بھ آنھا می. کردندر میزنده بھ گو
دانیم کھ این گوید ما میدھد، و میشان را در حاشیھ قرار مینکنید، یعنی تعصِب عربی و مردانھ
.«ما بھ شما و بھ آنھا روزی خواھیم داد«: گویدجنایت بھ خاطِر فقر است، و بعد می

سال فاصلھ دارد، ١۵ـ ١٠ای کھ با زنده بھ گور کردِن دختران ال، پیامبر و قرآن در جامعھھرحبھ
سال فاصلھ دارد، در این ١۵ـ ١٠ای کھ با بھ ارث بردِن زنان بھعنواِن شیء و کاال در جامعھ

از (یدر آن فضا این چندصدای. آوردجامعھ، در آن اتمسفر، و در آن فضا، بایستی تغییر بھوجود می
بینیم کھ زنان را ما در درون آن چندصدایی ھیچ عنصری را نمی. ، کامالً بھ نفِع زنان است)نظِر ما

اند تا آنھا روی ھیچ عنصری دست نگذاشتھ. اندگران گفتھی پژوھشاین را ھمھ. بھ عقب رانده باشد
.تر بردبگویند این عنصر در دیِن محمد زنان را عقب

تفصیل عنوان شد، این آیھ در سوره ای آمده کھ یکی از رادیکال ترین ایده ھای ھمان طور کھ قبال بھ
چگونھ آیھ سی و چھارم ھمان . برابر جنسیتی بین زن ومرد را در اولین جملھ خود عنوان کرده است

سال فاصلھ با زنده بھ گور کردن دختران برای ١۵الی ١٠. سوره خط بطالنی بر آیھ اول می کشد
اساس دین غالب یعنی بت پرستی را از ریشھ زده بود و اشرافیت جاھلی را بھ زیر کشیده اسالمی کھ

بود و جامعھ مستقل مدنی در مدینھ تاسیس کرده بود مانعی نبود کھ حاال قرآن بخواھد با مردم تعارف 
ی دھند آقای علیجانی بھ سزا ھشدار م. داشتھ باشد و بگوید می توانید زنان را در مرحلھ سوم بزنید

اما خود ایشان با تعریف . کھ نمی توان تاریخ گذشتھ را با تعاریف و درک امروزی بررسی کرد
امروزین برده داری کھ نظام سیاسی اقتصادی وابستھ بھ تجارت برده است شرایط زمان محمد را 

ری کھ آقای دکتر ھماکاتوزیان در مقالھ ای تحلیلی نشان می دھد آن نوع برده دا. بررسی می کند
امروز مد نظر ما بوده در زمان محمد نبوده و برده ھا و کنیزان اساس نظام اقتصادی آن را تشکیل 
نمی داده اند ھرچند ایشان کارگران ساده تحت استتثمار اربابانشان در حوزه خصوصی بوده اند کھ 

پذیرفتھ می شدند حضور افراد بی خانمان کھ در یک خانواده . ھمان را ھم اسالم کارش را تمام کرد
و در ازای کار از حقوق مساوی با افراد دیگر خانواده برخوردار بودند و حتی اسالم می گوید نباید 
حقوق آنھا زیر پا گذاشتھ شود و حتی اجازه ازدواج با آنھا را بدلیل آنکھ عضو خونی خانواده نیستند 

چند درسده ھای بعدی امویان و ھر! تداوم برده داری در اسالم نیست) ملکت ایمان(را می دھد 
. عباسیان اشکالی از استثمار افراد ضعیف را مجددا احیا کردند اما این ربطی بھ نھضت اسالم ندارد

بھ نظر می رسد کھ آقای علیجانی ابتدا باید تحقیق تاریخی را در ھمان روش شناسی تاریخی شان 
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زمان محمد ھمان کتک زدن بوده ومحمد ھم تکمیل کنند بعد اگر بھ این امر رسیدند کھ مثال ضرب در
ایشان بھ صراحت . در سنت خود آن را اجرا کرده یا تایید نموده است آن گاه بھ نتیجھ گیری اقدام کنند

سال گرفتھ کھ اعتراف می کند زنان در قدیم ھمھ جا ٢٣] مزخرف[می گوید کھ این ایده را از کتاب 
جناب . می کند کھ اسالم زدن زنان را تخفیف داده استدر حال کتک خوردن بوده اند و اعتراف 

علیجانی باید بداند اگر نویسنده کتاب بی در و پیکر و بی سند و دلیلی کھ مغرض بودن در سرتاسر 
سال در ٢٣نویسنده کتاب .کتاب نمایان است بھ چیزی اعتراف کرد دلیل بھ صحت آن امر نیست

.از سایر مغرضین باشد اما فھمش اساس تاریخی نداردفھمش در این مورد خاص شاید معتدل تر 
الھامی خودشان را با تکیھ =بنابراین شاید توصیھ ما بھ ایشان این باشد کھ ھمان روش شناسی تاریخی

بر منابع معتبر و مستند تا بھ آخر اجرا کرده و با تکیھ بر معنی امروزین ضرب بھ خوانش آیھ در 
.سال پیش اقدام ننمایند١۴٠٠

خالصھ دیدگاه این نویسنده کھ تاکنون از طریق تحقیق در مورد این آیھ شکل گرفتھ بھ قرار زیر می 
: باشد

ھمانطور کھ . برخالف برخی از مترجمین جدید، معتقد نیستم کھ ضرب بھ معنی جدا شدن دائم است
آخر (زن ترک کردن برای مدتی محدود است تا زمینھ برای ھمراھیاز محمد روایت آمده ضرب،

در آیھ بعدی یعنی آیھ (یا جدایی کامل یا حل کامل اختالف بواسطھ مداخلھ اھالی طرفین ) ھمان آیھ
نشوز یعنی برتری جویی یا از متن آیھ و سایر کاربردھای آیھ ھم بر می آید کھ . فراھم شود) شقاق

ضوح انتظارمی و از مصادیق ان ھم نقض مواردی است کھ از زن در ھمان آیھ بھ وسلطھ جویی
بولی یا (اھل فروتنی بودن، ) منازعھ بھ پا نکردن و خشونت روا نداشتن(اھل صلح بودنرود یعنی 

بھ بودن ) اسرار خانواده (اھل حفظ غیبو ) قلدری نکردن و زیاده از توان مرد در قوامیت نخواستن
). رد مرتکب شده استمثل جرمی کھ م(کھ خالف خواست خدا یعنی غیر اخالقی ھستند جز اسراری

وقتی محمد خانھ را ترک کرد زمینھ برای . سنت پیامبر ھم ھمانطور کھ مطرح شده موید این امراست
در میان زنانش تنھا یکی . بازنگری در رفتار زنان وی فراھم شد و وی توانست بھ خانھ باز گردد
تصمیم بھ ماندن با محمد و دست برنداشت کھ وی نیز بھ اختیار خود جدا شد یا طالق گرفت و باقی

. درک شرایط اقتصادی اش گرفتند

یکی . بھ لحاظ کالمی ھم دو آیھ در قرآن کلمھ ضرب را بھ معنی فاصلھ انداختن یا جدایی آورده اند
آمده و در آن بھ ٣۴آیھ شقاق در ادامھ آیھ . ضرب حق و باطل و دیگر ضرب مومنین و منافقین

پس کلمھ . کھ مراحل قبلی و واسطھ گری ھا فایده ندارند داللت داردجدایی بھ معنای طالق ھنگامی
مسولیت در حفظ (این آیھ بحث قوامیت مرد . ضرب در آیھ سی چھار نمی تواند جدایی یا طالق باشد

و متقابال انتظار صلح جویی از زنان و نشوز زن یا برتری ) حقوق زن و تامین امنیت مالی آنان
بھ معنی برتری . لمھ نشز بھ معنی باالتر شدن سطحی بر سطحی دیگر استک. جویی وی را می کند

راه حل اما ھمان است کھ امروز بھ مقاومت صلح جویانھ یا مدنی معروف شده . جویی کردن است
و این راه حل را در جامعھ ای عنوان می کند کھ مردان از قوامیت خود بھ مثابھ حربھ ای علیھ . است

ابتدا من کلمھ ضرب را بھ معنی قطع موقت ).و ھنوز ھم می کنند(ه می کردند مقاومت زنان استفاد
اما دراسالم قوامیت یانفقھ فقط در شرایط طالق و باید بگوییم تا زمانی . یا تعلیق قوامیت می گرفتم

.کھ زن بتواند منبع دیگر تداوم حیات اقتصادی اش را بیابد حتی تا مدتی بعد از طالق ادامھ دارد
ن اینکھ ھرچھ مرد در دوران ازدواج کسب کرده از اموال نیز نصف می شود تا زن با طالق ضم
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دراین آیھ این مرد نیست کھ باید زن ستیزه جو را از خانھ بیرون کند بلکھ این خود وی . نابود نشود
. است کھ در مرحلھ سوم بھ خانھ باز نمی گردد

قلدری و برتری جویی و سلطھ طلبی مرد را عنوان کھ . آمده است١٢٨در مورد نشوز مرد ھم آیھ 
آیھ سی چھار مردان و زنان را بھ طور عام .١. مراحل سھ گانھ حذف شده اند بھ دو دلیل. می کند

علت را گفتھ ام وجود خانواده گسترده مرد را قوام زنان –عنوان می کند نھ شوھران و ھمسران را 
ینماید ضمن اینکھ در دولت رفاه اسالمی ایشان از بیت المال بیوه و دختران شوھر نکرده یا مطلقھ م

. پس بحث نشوز در این ایھ فقط مربوط بھ زنان شوھردار نیست. نیز مساعده دریافت می کنند
مربوط بھ رابطھ زنا شویی است چون کلمھ ١٢٨آیھ .٢.سایرزنان خانواده را نیز شامل می شود
ر برده است و چون زن وظیفھ قوامیت را بھ عھده ندارد از ھای مناسب شوھر و ھمسر مونث را بکا

آمده تا بیرون ٣۴اصال آیھ (او انتظار مقاومت صبورانھ سھ مرحلھ ای از جملھ ترک خانھ نیست 
پس در صورت نشوز شوھر، !) . کردن یا بیرون شدن زن را بردارد و بیرون رفتن مرد را بگذارد

مداخلھ دیگران برای ایجاد صلح یا جدایی است بنا بھ این ایھ زن می تواند بھ مرحلھ آخر کھ ھمان 
ضمن این کھ زنان در موقعیت شکننده تر روحی و اقتصادی نسبت بھ مردان قراردارند . اقدام نماید

و تفاوت در نحوه برخورد با نشوز زن نسبت بھ نشوز مرد جھت –ـدر بیشتر جوامع حتی امروزه 
اما مرد . زن ستیزه جو فرصت بیشتری می یابد تا بھ خود آید. ستتضمین عدالت و مساوات بوده ا

مگر آنکھ زن بنا بھ شرایط خاص روحی و شخصیتی مرد . ستیزه جو بھ چنین فرصتی نیاز ندارد
ھشت ھیچکدام از دو آیھ سی و چھار و صدو بیست و(نیاز بھ طی مراحل سھ گانھ را تشخیص دھد 

). ھ ای و تعیین حقوق دارندجنبھ دستوری نداشتھ و جنبھ توصی

ھمچنین در بحث فوق آورده ام کھ اسالم دین تعادل است و بھ نشوزیا برتری جویی زن ھم توجھ 
در بسیاری از جوامع امروزی بھ دلیل رشد ارزشھای فمینستی توجھ مناسبی بھ خشونت . داشتھ است

ھمیشھ مردان قوی تر و بنابراین اما غلبھ گفتمان فوق و بقای افکار سنتی کھ. علیھ زنان شده است
منشا سلطھ جویی و خشونت ھستند باعث شده تا خشونت ھا علیھ مردان کھ ازاتفاق کم ھم نیستند در 

اسالم اولیھ نیزمانند جوامع مدرن امروز در زمانھ . گزارش ھای و قضاوت ھای نادیده گرفتھ شود
فراھم آورد و بنای رابطھ بین زن و مرد خود گشایش و آزادی قابل توجھی نسبت بھ قبل برای زنان

بدیھی است کھ در مواردی زنان ازا ین استقالل و آزادی بھ ناگاه فراھم شده استفاده . را دگرگون نمود
حتی دراین صورت ھم، اسالم بھ مرد حق استفاده از روش . ھایی فراتر از تعادل جنسیتی می نمودند

را نمی دھد و خواھان صبر و صحبت و مقاومت غیر ھای سنتی بیرون کردن یا محروم کردن زن
.خشونت آمیز است
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روایتی بدیل برای ! داستان شیرزنی کھ معمای مرگش مالک حقیقت شد
مستقل تحقیقی

٢٠١١, ٦ژوئن 

یکی از موضوعات مورد اختالف علمای کنونی شیعھ و سنی مسئلھ شھادت یا وفات فاطمھ دخت 
این . بھ دو موضوع اختالف بر سر فدک و جانشینی علی گره خورده استپیامبر اسالم است کھ 

اختالف متاسفانھ یکی از بغرنج ترین نقاط تضاد و کشمکش بین این دو مذھب بوده و تالشھای 
مصلحین در دوطرف این تضاد تاکنون نتوانستھ گره ای از مشکل گشوده و باعث نزدیکی و وفاق 

ح دیدم تا دیدگاه خود را کھ عمدتا از نقطھ ای مستقل شکل یافتھ اند از این رو صال. بجای نفاق گردد
اما بھ علت پیچیدگی موضوع و گستردگی بحث و .در مورد این قضیھ غامض تاریخی عنوان نمایم

نکتھ اکتفا کرده و ١۴تنوع منابع عمدتا پر از تضاد، ترجیح دادم تا تنھا بھ ارائھ خالصھ یافتھ ھا در 
ضمن اینکھ اعتراف می کنم کارھای . منابع و چگونگی تحقیق را بھ بعد موکول نمایمجزئیات تحلیل

.بسیار دیگری باقی مانده تا این روایت را بھ حد کفایت از روایی و اعتبار برساند

ھمانطور کھ در موضوع بسیار بحث برانگیز فاطمھ و خالفت و فدک اھالی شیعھ صفوی دروغھا 
ایات پرتناقض و قادر بھ پاسخ بھ سواالتی مانند چرا علی ترسویی پیشھ کرد و بافتھ اند یا حد اقل رو

ھمزمان دوستی با خلفا را پیشھ نمود، نبود ه اند، روحانیون اھل تسنن اموی نیز بطور مشابھ بھ 
.تناقضات و دروغ پردازی ھا در افتاده اند

م و راه تحقیق مستقل پیموده ام و بنده در مکانی ھستم کھ از این ھردو فساد فکری فاصلھ گرفتھ ا
ادعای رسیدن بھ انتھای راه را ھم ھنوز ندارم مگر کار بھ شکل جمعی تر و مستقل تر و اساسی تر 

از مکانی کھ من در آنجا . از این رو بار احساسی جمالت این نوشتھ را قبول دارم–پیگیری شود 
ھمانطور کھ تشیع صفوی در . م در سنیقرار گرفتھ ام بھ وضوح ھم در شیعھ انحراف می بینم ھ

مقابلھ با تشیع علوی بالی خانمان سوز این مذھب شده است، تسنن اموی ھم در برابر تسنن محمدی 
طاعون آن مذھب گردیده بطوری کھ ھر دو درک حقیقت تاریخی اسالم را بھ شدت مغشوش نمود ه 

.اند

لھا و تناقضات دو طرف متقابل وجود دارد چرا با این حال ھمیشھ راه برای یافتن حقیقت از میان جد
دل پاک می خواھد و جھد سترگ. کھ حقیقت مستقل و قائم بھ ذات است و ھیچ گاه نابود نمی شود

در مورد موضوع خاص فوق ھمانطور کھ اھل تشیع صفوی نتوانستھ اند مدارک و شواھد قانع کننده 
ط عمر و اھالی وی را ارائھ نمایند و در برابر مبنی بر آتش زده شدن خانھ فاطمھ و کشتن وی توس

سوال شما کھ اگر چنین بود باید علی را بی لیاقت و ترسو دانست بی جواب مانده اند، اھل تسنن نیز 
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در باب بی مکان بودن محل دفن فاطمھ و جدالھای وی در فاصلھ وفات پیامبر تا شھادت یا وفاتش و 
تنھای علی بر جنازه وی پاسخ قانع کننده نداده اندبھ خاک سپاری شبانھ و نماز گذاردن 

تسنن اموی کھ برای معاویھ شخصیت قابل احترام قایل باشد و برای خطاھای عثمان در قوت 
بخشیدن بھ خاندان فاسد اموی و بھ تبعید افکندن ابوذر و ھمسرش بھ صحرای ربذه توجیھات بتراشد 

صفوی با اختالف افکنی بین علی و خلفای راشدین و با ھمانقدر از حقیقت اسالم بدور است کھ شیعھ
.. . .انتساب توطئھ بھ شھادت رساندن فاطمھ بھ ایشان

روایات و مستندات ھردو اھل سنت و شیعھ داللت بر واقعیت تلخ اختالف بین مسلمانان و انزوای 
قبل طراحی شده برای خانھ فاطمھ دارد اما ھیچ کدام از این مستندات داللت بر وجود توطئھ ای از

توسط علی و » خالفت را حق خویش دانستن«صدمھ رساندن بھ فاطمھ نداشتھ و ھیچ کدام نیز دال بر 
با این حال این روایات بھ شکل غیر قابل انکاری حاکی از اختالف و کشمکش .ھمسرش نمی باشند

ھا و حتی تھدید کردنھا می باشند

ضوع فاطمھ و خالفت و ابوذر را نھ ترس وی کھ رعایت اھل تشیع صفوی دلیل سکوت علی بر مو
مصلحت برای حفظ وحدت دانستھ اندو متاسفانھ این نظر در افکار روشنفکران شیعھ علوی چون معلم 

علی اھل مصلحت نبود . این نظر بھ غایت بھ خطاست. شھیدمان علی شریعتی نیز رسوخ داشتھ است
و از این خاطر علی بود

تھدیدات عمر برای سوزاندن خانھ فاطمھ را باز بھ شکل مشابھی پاسخ داده ل دلیلاھل سنت در مقاب
اند و تھدید عمر را نھ بدلیل شرارت کھ مصلحت برای وحدت مسلمین دانستھ اند و گفتھ اند عمر 

برخی از ایشان البتھ بھ درستی . ھرگز تھدید خود را عملی نکرد و قصد عملی کردن آنرا ھم نداشت
با این حال حتی از جملھ اھل سنت محمدی چون . مذکور را در زمینھ تھدید سست دانستھ اندروایات 

استاد دیگرمان عالمھ مفتی زاده نیز ضمن اذعان بھ اختالف، رویکرد علی را بھ حقیقت نزدیک تر 
متاسفانھ عالمھ. دیده و دانشش را فزون تر دانستھ اما مصلحت را در انتخاب نشدن وی دانستھ اند

مفتی زاده نیز چون علی شریعتی در خوانش تاریخ دقت الزم نداشتھ اند

اگر با اتخاد دیدگاه . بھ قوت معتقدم عامل اتحاد مسلمین کشف حقیقت است نھ سکوت بھ مصلحت 
مستقل و درگیر شدن در گفتگو ی فارغ از تعصب، تالش در فھم حقیقت شود، نھ شیعھ نھ سنی نیاز 

اما گویا این فرھنگ در ھردو طرف . اشتن درد و رنجھای تاریخی خود ندارندبھ مصلحت و ناگفتھ گذ
!بھ غایت غایب است

تصمیم گیری در امور دنیوی و عرفی از طریق شورا از اصول مسلمھ و مترقی جنبش جھانی اسالم 
مترقی است اما اسالم واقعیت بین است و ھرچند نیاز نیست کھ ھمھ افراد شورا در ھنگام تصمیم 
گیری حاضر باشند اما اگر ھستھ ای از اقلیت تشکلیل شد کھ تصمیم شورا را بھ زیر سوال برد شورا 

این واقعیت، شورای .نمی تواند ھمچون دموکراسی ھای غربی مبتنی بر دیکتاتوری اکثریت عمل کند
براه اسالمی را در مقامی بھ مراتب برتر از دموکراسی ھای غربی کھ امروز گرد و خاک اناالحق

در شورای اسالمی اصل بر اجماع است نھ رای اکثریت و تصمیم نھایی تنھا .انداختھ اند می نشاند
در صورت استماع و در نظر گرفتن نگرانی ھا و نظرات اقلیت و کسب رضایت آنان مشروعیت می 

.یابد
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از مھاجرین و در شورای سقیفھ بنی ساعده یا ھر شورایی کھ خالفت بعد از محمد تعیین شد گروھی 
انصار بھ مخالفت با برخی تصمیمات گرفتھ شده برخاستند و چون مقاومت ایشان از جانب اکثریت بی 

از آن جملھ بودند فاطمھ . پاسخ ماند گوشھ نشینی و انزوای سیاسی بھ نشانھ اعتراض اتخاد نمودند
اختالف نھ برسر جانشین .دختر پیامبر و دامادش علی و سایرینی کھ نامھایشان در روایات آمده است

این اولین بار بود کھ منصبی بنام خالفت تعیین می .کھ بر سر حدود اختیارات خلیفھ بود) ابوبکر(
شد و اکثریت قایل بھ دادن حدود و اختیاراتی تقریبا مساوی با اختیارات پیامبر بودند اما فاطمھ و علی 

زنان مخالفت می نمودند و خواھان پررنگ تر و طلحھ و زبیر و عده ای قابل توجھی از جوانان و 
شدن نقش شورا در تصمیم گیری ھای مدنی و سیاسی بودند

اختالف شدت گرفت و رھبری آن را بیشتر فاطمھ بھ عھده داشت و علی در حضور دختر محمد با 
حول فاطمھ برای نشان داد نتایج تصمیم گیری ھای.قدرت بیان و ھمت بی انتھایش، کمتر فعال بود

حوزه اختیارات خلیفھ دست بھ ابتکاری زد و مسئلھ فدک کھ از جملھ اولین تصمیمات خلیفھ جدید بود 
را دست آویز کرد تا نشان دھد این نظام جدید چگونھ می تواند باعث ضایع شدن حقوق شھروندان بھ 

خصوص ضعیفان شود

بھ مالکیت وی کھ بھ مدیریت وی نھ (فدک کھ مدیریت آن بھ فاطمھ در زمان محمد سپرده شده بود 
تا در آمد آن صرف زنان بی پناه و یتمیان شود باید بعد از مرگ محمد بھ بھانھ این ) چون اوقاف بود

کھ از پیامبران چیزی بھ کسی بھ ارث نمی رسد از فاطمھ گرفتھ می شد تا بنا بھ مصلحت نظام جدید 
نھ بھ خاطر سلب مدیریت بلکھ تغییر در مخالفت فاطمھ. مخارج آن تحت نظارت خلیفھ صرف شود

کاربری بود و لذا ترتیب یک بست نشستن بر سر راه ماموران تصاحب کننده را بھ شکل یک 
گویا زنان و کودکان زیادی فاطمھ را در این مقاومت مدنی ھمراھی می کنند . مقاومت مدنی می دھد

با جمع معترضان بھ صدمھ وارد شدن بر کشمکش بین مامواران یا ھواداران از کاسھ داغ تر خلیفھ 
سقط جنین فاطمھ را بیمار می کند و خبر بھ خلیفھ . جمعی از ایشان از جملھ فاطمھء حاملھ می انجامد

ابوبکر و عمر بنا بھ روایات ھردو اھل سنت و شیعھ، برای عذر خواھی روانھ خانھ .می رسد
سپس فاطمھ عذر . اراحتی خود را نشان دھد ابتدافاطمھ راه نمی دھد تا شدت ن. فاطمھ می شوند

خواھی ایشان بھ خاطر وقایع اتفاق افتاده و صدمات وارد شده جسمی را می پذیرد و در گفتگویی کھ 
با ابوبکر دارد ضمن ابراز ناراحتی در مورد سرنوشت مستضعفین وابستھ بھ فدک آنرا نتیجھ 

کر منقلب می شود و قول تشکیل شورای جدید ابوب. خصوصیات ساختاری نظام خالفتی جدید می داند
اما عمر دختر محمد این بانوی شجاع و عدالت طلب و حقیقت . برای اصالح قوانین جدید را می دھد

پرور بھ دیدن اصالحاتی کھ باعث می شدند تا علی و سایر مخالفین بعداز شش ماه پس از سقیفھ با 
سالھ 28اریخی و بجا می گیرد تا شجاعت ھمسر علی تصمیمی ت. خلیفھ بیعت کنند کفاف نمی دھد

کھ منجر بھ جلوگیری از انحرافات دھشتناک در نظام اسالمی شد را با مفقود کردن قبرش اش 
جاودانھ نماید تا ھمیشھء تاریخ مسلمانان را نسبت بھ خطرات مصلحت کھ از درودن در کمینشان 

ھشدار باشدنشستھ است،

چرا فاطمھ قبرش یک معماست و اما مرگش یک نماد ! ترسو نبوداکنون می بینی کھ چرا علی
جاودانھ حقیقت و چرا علی کھ اھل مصلحت نبود سکوت نکرد؛ کھ در نظام اصالح شده جدید خلیفھ 

متاسفانھ اما با روبھ کاھش گذاشتن . بیشتر محدود گردید و مقید تر بھ تصمیمات شورای مشاورین
ار تازه مسلمانانی چون کعب االحبار در مقام مشاوره ، و صحابھ در شورا و افزون شدن شم
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تصمیمات بھ خطا و غیر اجماعی و تبعیض آمیز خلیفھ سوم و منزوی کردن مجدد علی و ابوذر و 
سال بھ فساد 25و قدرت بخشیدن بھ اموی ھا کار نظام جدید اسالمی بھ مرور در ظرف .. عمار و 

یت ساالری و نابرابری اجتماعی تا بدانجا انجامید کھ بساط مالی و انسداد سیاسی و بازگشت اشراف
خلیفھ سوم را انقالبی آغشتھ بھ خشونت برچید و خلیفھ چھارم نھ صرفا از طریق شورا کھ از طریق 

اشرافیت و قبیلھ ساالری امان از کار . یک رفراندوم مردمی و با بیعت مستقیم مردم انتخاب گردید
ھ و طلحھ و زبیر را بھ کار توطئھ و خیانت و جنگ افروزی و خون ریزی خلیفھ چھارم برید و معاوی

.بگذریم. این داستان سر دراز دارد و جای تحقیق بیشتر برای تدقیق و اصالح بیشتر. کشانید
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حجابقرآن و بازھم مسئلھ

٢٠١١, ٧سپتامبر 

با این حال قرآن در دو سھ آیھ . ھ استدر قرآن کلمھ حجاب در اشاره بھ پوشش زنان بکار نرفت
پوشش زنان را مطرح کرده کھ بھ شکل خاص و موضعی و با ذکر دلیل وابستھ بھ شرایط خاص 

.اجتماعی و تاریخی است

عموما در جوامع بدوی مردساالر کھ بھ زن بھ عنوان یک خدمتکار و برده و جنس قابل معاوضھ و 
حجاب وسیلھ ای می . ای پوشاندن بدن زن بیشتر استملک خصوصی مرد نگاه می شود گرایش بر
این را نوعی شیء زده کردن سنتی بدن زن بھ لحاظ . شود برای تثبیت تملک خصوصی بر بدن زن

و درپرانتز باید بگویم کھ شیء زدگی بدن زن می تواند بھ شکل متقابل(جامعھ شناختی باید دانست
ا ابزار جلب نظر خریداران کاالھا و خدمات از گوشت مدرن با تبدیل بدن زن بھ کاالی عمومی ی

کوب برقی تا ماشین ھای لوکس و خدمات جنسی استفاده شود و ارزش زن بھ بدن سکسی وی تقلیل 
.)یابد

ظھوراسالم مصادف بود با آزادی زن و رھایی او از شیء زدگی سنتی زن بھ مثابھ کاالی خصوصی 
م از آزادی خیره کننده ای بھ لحاظ اجتماعی و سیاسی زنان در جنبش صدر اسال.مردان قبیلھ

ھمسرش (اولین گرونده بھ محمد یک زن بود . اسالم برای زنان بسیار جذاب بود.برخوردار شدند
اسالم را اشراف مکھ بھ دین بردگان و زنان و ). سمیھ(اولین شھید اسالم یک زن بود )خدیجھ

بنا بھ شواھد تاریخی غیر قابل انکار حتی در جنگھا زنان. راھزنان بودنش بھ تمسخر می گرفتند
بعد از محمد دخترش . و جزو اعضای شوراھای تصمیم گیری در مدینھ بودندمشارکت می نمودندو

.جانش را بر سر فعالیت ھای سیاسی اش گذاشت

. ھنددست و پاگیر سنتی زمان جاھلیت خود بکامشارکت فعال زنان باعث می شد تا از میزان پوشش
این میزان کاھش در پوشش بھ حدی بود کھ زنان مسلمان را در نگاه مردان متعصب جاھلی کھ 
کاھش پوشش را دال بر بی عفتی یا عدم وفاداری یا بی شخصیتی می دانستند موضوع بالقوه آزار 

ھمان .بھ راحتی مورد آزاد و اذیت مردان نامسلمان قرار می گیرفتندرسانی قرار دھد و در عمل ھم
نگاھی کھ ھنوز ھم در میان سنتی ھا و روحانیون ما متداول است کھ زن را باگوشت و مرد را با 
گربھ مقایسھ می کنند و می گوید وقتی گوشت خودش را در معرض دید گربھ قرار می دھد گربھ 

!بیچاره را تحریک می کند

احزاب است درباب رابطھ بین ۵٩ھ یکی از آیاتی کھ مورد استناد سنتی ھا برای اثبات حجاب است آی
سوره نور کھ ٣۵تا ٢٨عالوه برآیات (مسلمانان و غیر مسلمانان در جامعھ مدینھ سال پنجم ھجری 

احزاب ۵٩آیھ ). درمورد تنظیم روابط بین خود مسلمانان با حفظ حرمت خصوصی خانواده ھاست
زنان براین اساس را عمل براساس ظاھرشان را زشت و آزار قضاوت در مورد شخصیت زنان

و دختران محمد و زنان باورمندان وی توصیھ می سپس این ایھ بھ زنان. مجرمانھ و گناه می داند
کھ پوششی کھ جلباب نامیده می شده رابگونھ ای استفاده کنند کھ ) جنبھ دستوری یا احکامی ندارد(کند 
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ی جھت حفظ امنیت خود و کنترل جامعھ از آزار شدن در شرایطی کھ مسلمانان ھنوز بھ اندازه کاف
در مجموعھ آیات قبل و بعد از این آیھ، قرآن آزار دھندگان را با . مدینھ را نداشتند جلوگیری شود

ھمچنین در دلیل این ! شدید ترین حالت مالمت می کند، نھ زنان مسلمان را بھ خاطر کم حجابی
در انتھا . میز تر است یا از این گونھ توجیھاتتوصیھ خود نمی گوید چون سینھ یا بدن زنان تحریک آ

حتی لحن تھدید آمیز بھ خود گرفتھ و صحبت از بسیج مسلمانان علیھ این اقوام نامسلمان و دور 
.کردنشان از اجتماعات مسلمانان می نماید

جاودانگی این آیھ در توجھ آن بھ امنیت زنان بھ خصوص وقتی در موقعیت یک اقلیت قومی مذھبی 
حملھ بھ آزار عمومی زنان آن را نھ یک امر مستمر طبیعی ذات مردان قرآن با. تند می باشدھس

آنچھ باید مستمر در . بلکھ یک امر ضد ارزش و ضد انسانی می داند کھ باید در جامعھ حذف شود
جامعھ باشد بھ صراحت مشخص است کھ امنیت زنان در حوزه عمومی و ریشھ کن کردن توجھ بھ 

حال آنکھ دستگاه ارتجاع مذھبی با تعمیم این آیھ بھ تمام زمانھا و . ھ عنوان کاالی جنسی استایشان ب
زنان باید خود را ! مکانھا آزار رسانی بھ زنان را امری طبیعی و مستمر و ذاتی مردان می داند

تامین این! بپوشانند چون از نظر ارتجاع مذھبی، مردان قدرت خود کنترل کردن ندارند مگر با زور
امنیت زنان نیست کھ از این آیھ براساس اسالم فقاھتی استخراج می شود بلکھ محدود کردن زنان 

و صد البتھ کھ چنین چیزی با روح اسالم و . است بھ یک پوشش خاص در تمام مکانھای و زمانھا
.می کندمسئلھ استفاده از جلباب صرفا یک تاکتیک موقتی است کھ قرآن توصیھ . قرآن بیگانھ است

کھ –یادمان نرود کھ آیھ در سوره احزاب است و سوره احزاب زمانی نازل شده ـ جنگ احزاب 
تفرقھ بین اقوام مسلمان و غیر مسلمان درون مدینھ بھ اوج رسیده و کفار از بیرون بھ بزرگترین بسیج 

شکست مسلمانان بوی -عمدتا یھودیان–منابع و قوای خود دست زده و برخی از اقوام غیر مسلمان 
این امر حتی در نوع رفتارشان . را احساس کرده ومشغول دسیسھ چیدن و با دشمن متحد شدن ھستند

و زنان مسلمان کھ از بازارھای یھودیان خرید می . با مسلمانان و خصوصا زنان بروز کرده است
مید نیز معروف کردند مورد آزار قرار گرفتھ و داستان اذیت یک زن مسلمان کھ بھ درگیری انجا

قرار گرفتن آیھ فوق درمیان آیات مربوطھ بھ . احتماال آیھ مذکور در این رابطھ نازل شده است. است
اختالفات درون مدینھ حاکی از بعد سیاسی داشتن آزار زنان مسلمان است کھ کم حجابی شان بھانھ ای 

راه حل پاینده تر را تقویت در چنین شرایطی است کھ قرآن ضمن اشاره بھ راه حل موقت،. شده است
.امنیت عمومی جامعھ با تھدید آزار دھندگان بھ کاھش روابط و حتی درگیرشدن می داند

تحقیق بیشتری باید صورت گیرد اما آنچھ از آیھ و شرایط اجتماعی زنان آن روز مشخص است اینکھ 
. ررسانی بھ آنھا می شده استکمتر از نامسلمان بوده است کھ بھانھ ای برای آزاحجاب زنان مسلمان

پوشش بیشتر عالمت اشرافیت و پوشش کمتر عالمت کینز و بی ریشھ بودن و تعلق نداشتن بھ شوھر 
زنان آزاد اصل و نسب دار از پوشش اضافھ تری بنام جلباب برخوردار بودند . انگاشتھ می شده است

زنان مسلمان چون اعتقادی بھ این . دکھ مایھ شناخت ایشان از زنان کنیز و کلفت و سطح پایین می ش
تقسیم بندی ھا و تمایزات نداشتند چون زنان طبقات پایین تر و کنیزان لباس سبکتر مناسب با کار می 

چون مورد آزار نامسلمانان ھرزه قرار می گرفتند و مسلمانان معترض می شدند جواب می .پوشیدند
قرآن بھ عنوان یک راه - نان کنیز لباس پوشیده بودندچون مانند ز–شنیدند کھ ما ایشان را نشناختیم 

حل موقت در شرایط حساس فوق از زنان مسلمان میخواھد تا مجددا از ھمان جلباب ھای خویش 
یدنین )از آزار دھندگان گرفتھ شود » ما ایشان را نشناختیم » استفاده کنند بھ گونھ ای کھ کھ بھانھ 
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پوشاندنی کھ تنھا بخشھای پایینی .گونھ ای کھ مانع شناخت نشوددنو علی یعنی پوشاندن بھ –علیھن 
ادنی یعنی نزدیک تر و ادنی ان یعرفن یعنی احتمال –ذلک ادنی ان یعرفن–)بدن را شامل شود

تا بھ ھمین دلیل بھانھ شناختھ شدنشان بیشتر شود و بازنان کارگر و کنیز و اسیر اشتباه گرفتھ نشوند،
این امر بھ طور موقت در شرایطی کھ تامین امنیت مشکل بوده است باعث . ھ شودبرای آزار گرفت

سوال این . در این جا نکتھ باریک تر از مویی است. کاھش بھانھ برای آزار رسانی می گردیده است
مفسرین جھت رفع . است کھ اگر دستور بھ پوشاندن بیشتر است پس چرا ایھ میگوید تا شناختھ شوند

اول اینکھ اگر این گونھ بود قران . ود افزوده اند کھ بھ عفت یا مسلمان بودن شناختھ شوندتناقض از خ
دوم اینکھ اصال زنان . واضح تر این را مطرح می کرد و صرف شناختھ شدن شخص بکار نمی رفت

مسلمان بھ علت مسلمان بودنشان مورد اذیت بودند پس چرا باید شناختھ تر شدنشان بھ مسلمانی باعث 
از آیھ بر نمی آید کھ آزار دھندگان بھ دلیل تحریک شدن جنسی دست بھ ازار ! کاستھ شدن ازار شود؟

از آیھ بر می اید کھ آزار دھندگان قصدشان تحقیر و اذیت مسلمانان بوده و زنان عموما . می زده اند
ھنگامی رفع می بھ نظر می رسد کھ این تناقض . بھترین اھداف تحقق این گونھ حمالت قومیتی ھستند

شود کھ بدانیم قرآن بھ نحوه پوشش را بھ گونھ ای تجویز می کند کھ مانع شناخت ھویت فرد در 
.جامعھ نشود

نکتھ مھم دیگر در مورد اختالف طبقاتی است و اینکھ آیا قرآن با این توصیھ مجددا تمایز بین زنان 
آیھ خطاب بھ ھمھ زنان مسلمان است پاسخ اینکھ. آزاد و زنان طبقات پایین را پررنگ نموده است

پس اگر ھمھ زنان چھ از خانواده ھای اصیل تر و چھ زنان کارگر و خانھ شاگرد و طبقھ پایین بھ این 
توصیھ عمل کرده باشند عملی انقالبی و بسیار قابل توجھ اتفاق افتاده است و آن اینکھ حاال ھمھ از 

.باب شکستھ می شودجلباب استفاده می کنند و انحصار طبقاتی جل

نکتھ دیگر اینکھ زنان مسلمان در کشورھای غربی کھ مورد آزار اسالم ستیزان و اسالم ھراسان 
ضمن حفظ تعادل و عفت (قرار میگرند بنا بر این آیھ قرآن توصیھ شده اند کھ ھم رنگ عرف شوند

شده و از حقوق مدنی خود تا احتمال آزار ایشان کاستھ )کھ بطور مساوی از زن و مرد انتظار است
بنا براین در دستور . محروم نشوند تا زمانی کھ این اسالم ستیزی کاھش یابند یا شرایط عوض شود

) قانونی(کار باید تقویت موقعیت اجتماعی مسلمانان در جوامع غربی و استفاده از ابزار ھای موجود 
زنان است کھ چنین شیوه یا توصیھ ای با این حال این بھ عھده خود.جھت کاھش آزاررسانی ھا باشد

کھ اکنون بھ درست یا غلط (می شناسم کسانی را کھ ھمچنان بر سر حفظ روسری خود . را قبول کنند
اصرار دارند و با شجاعت در برابر آزار رسانی ھای محل کار ) نماد زنان مسلمان در غرب شده

زنان مسلمان با روسری در جامعھ غرب کمک ایستاده و معتقدند از این طریق بھ جا انداختن موقعیت
.می کنند

آزادی در پوشش البتھ گاھی از جانب برخی زنان مسلمان بھ بی خیالی ھا یا بی توجھی ھایی ھم 
کشانده می شده، بھ گونھ ای کھ ظاھرا برخی از بخشھای خصوصی تر سینھ ھا در مکانھای عمومی 

سوره ٣١بنابراین در آیھ . نمایان می شده است-خم شدنشیردادن بھ نوزادان یا مثال در ھنگام–
نور کھ بھ تنظیم روابط و تعیین حداقلی رفتارھای متناسب با عفت بین خود مسلمانان می پردازد از 

عبای زنانھ عربی کھ از وسط باز بوده یا احتماال )چنین زنان مسلمانی می خواھد کھ دوطرف خمار 
می انداختھ اند تا از تابش مستقیم آفتاب بھ صورت و سر جلوگیری پارچھ ای کھ زن و مرد بر سر
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یا اعمال کنند و از پیدا شدن آنھا در مکانھای ) ضرب(کشیده ) جیب(سینھ ) علی(را برروی ) شود
.عمومی جلوگیری نمایند

ْنَیا َواْآل  ُ فِي الدُّ َ َوَرُسولَُھ لََعَنُھُم هللاَّ ِھیًنا ﴿إِنَّ الَِّذیَن ُیْؤُذوَن هللاَّ ﴾۵٧ِخَرِة َوأََعدَّ لَُھْم َعَذاًبا مُّ

بِی ﴾۵٨ًنا ﴿َوالَِّذیَن ُیْؤُذوَن اْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمَناِت بَِغْیِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَملُوا ُبْھَتاًنا َوإِْثًما مُّ

َْزَواِجَك َوَبَناتَِك َونَِساء اْلُمْؤِمنِ  بِيُّ قُل ألِّ َھا النَّ َذلَِك أَْدَنى أَن ُیْعَرْفَن َفَال ُیْدنِیَن َعلَْیِھنَّ ِمن َجَالبِیبِِھنَّ ینَ َیا أَیُّ
ِحیًما ﴿ ُ َغفُوًرا رَّ ﴾۵٩ُیْؤَذْیَن َوَكاَن هللاَّ

َرٌض َواْلُمْرِجفُوَن فِي اْلَمِدیَنِة لَُنْغِرَینََّك بِ  ِھْم ُثمَّ َال ُیَجاِوُروَنَك فِیَھا لَئِن لَّْم َینَتِھ اْلُمَنافِقُوَن َوالَِّذیَن فِي قُلُوبِِھم مَّ
﴾۶٠إِالَّ َقلِیًال ﴿

لُوا َتْقتِیًال ﴿ ﴾۶١َمْلُعونِیَن أَْیَنَما ُثقِفُوا أُِخُذوا َوقُتِّ

——–

ُ َیْعلَُم َما ُتْبُدونَ  ﴾٢٩َوَما َتْكُتُموَن ﴿لَّْیَس َعلَْیُكْم ُجَناٌح أَن َتْدُخلُوا ُبُیوًتا َغْیَر َمْسُكوَنٍة فِیَھا َمَتاٌع لَُّكْم َوهللاَّ

َ َخبِیٌر بَِما  وا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َوَیْحَفُظوا فُُروَجُھْم َذلَِك أَْزَكى لَُھْم إِنَّ هللاَّ ﴾٣٠َیْصَنُعوَن ﴿قُل لِّْلُمْؤِمنِیَن َیُغضُّ

ْلَیْضِرْبَن ِدیَن ِزیَنَتُھنَّ إِالَّ َما َظَھَر ِمْنَھا وَ َوقُل لِّْلُمْؤِمَناِت َیْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِھنَّ َوَیْحَفْظَن فُُروَجُھنَّ َوَال ُیبْ 
َناء َوَال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُھنَّ إِالَّ لُِبُعولَتِِھنَّ أَْو آَبائِِھنَّ أَْو آَباء ُبُعولَتِِھنَّ أَْو أَْبَنائِِھنَّ أَْو أَبْ بُِخُمِرِھنَّ َعلَى ُجُیوبِِھنَّ 

ابِِعیَن َغیْ ُبُعولَتِِھنَّ أَْو إِْخَوانِِھنَّ  ِر أَْو َبنِي إِْخَوانِِھنَّ أَْو َبنِي أََخَواتِِھنَّ أَْو نَِسائِِھنَّ أَْو َما َملََكْت أَْیَماُنُھنَّ أَِو التَّ
 َ ْفِل الَِّذیَن لَْم َیْظَھُروا َعلَى َعْوَراِت النَِّساء َوَال َیْضِرْبَن بِأ َجاِل أَِو الطِّ ْرُجلِِھنَّ لُِیْعلََم َما أُْولِي اْإلِْرَبِة ِمَن الرِّ

َھا اْلُمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن ﴿ ِ َجِمیًعا أَیُّ ﴾٣١ُیْخفِیَن ِمن ِزیَنتِِھنَّ َوُتوُبوا إِلَى هللاَّ
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لباس زنان قبیلھ بنی حسن از ناحیھ کنعان و سوریھ فعلی روی دیوارھای مصر باستان

لباس زنان یھودی زمان مسیح
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ن عربشال زنا

. اجتماعی–لباس روزانھ و یک لباس خاص برای مراسم مذھبی : زنان عرب دو نوع لباس داشتند
) احتماال ھمان جلباب–لباس گشاد ساده سرراست (لباس معمولی روزانھ و کاری زن ھا یک تونیک 

اھی ادامھ این لباس شبیھ لباس مردانھ بود و زنان در ھنگام کار گ. بود کھ تا مچ پاھایشان می آمد
لباس را باال می کشیدند تا از آن بھ عنوان یک خرجین برای حمل کردن چیزی یا یک جلو بند استفاده 

و ) تصویر باال(لباس رسمی ترشان یک لباس چند تکھ دارای نقش ھایی در قسمت باالیی بود . کنند
.ھمچنین نقوشی روی دامن و آستین ھا نیز داشت

سینھ بازلباس یک زن عبری تاجر با
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لباس زنان انصار

یک زن انصار در مدینھ
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یک زن قریشی قبل از اسالم

لباس زنان قریشی
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لباس یک زن از طبقھ حاکم
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بیشتر سندی برای بحث–حجاب زنان در قرآن 

٢٠١١, ١٩دسامبر 

ورد نقد استاد طباطبایی قرار نگاشتھ بودند کھ مپوشش سر و گردنمطلبی رااستاد احمد قابل درباب
این گفتگو حاوی نکات .ایشان پاسخی دادند و آقای طباطبایی مجددا پاسخ ایشان را نقد نمودند. گرفت

با تکیھ بر دو مجموعھ آیھ ای نآمطلبی کوتاه در باب حجاب در قربنده نیز. مھم و قابل بحثی است
کھ پوشش زنان را بھ شکل خاص عنوان کرده اند در وبالگ الھیات رھایی بخش نگاشتھ بودم 

کھ مجددا مورد بازبینی و بازنویسی قرار ) درباب جلباب و خمار و زمینھ تاریخی شکل گیری آیات(
اد علی طھماسبی ھم نظر خود را در باب جلباب و جالبیب نگاشتھ اند کھ نظر ایشان است. گرفتھ است

میزان و آیھ می خواھد کھ زنان از . این است کھ جلباب رفتار جلب کننده است نھ تکھ ای لباس خاص
. رفتارھای جلب کننده بکاھند

طباطبایی در مورد وجوب آنچھ در مورد گفتگوی بین طباطبایی و قابل باید بگویم کھ ھرچند با استاد 
در آیھ خمار آمده موافقم و نقد ایشان را بجا می یابم اما تصور ایشان کھ خمار روسری بوده و ایھ 

پوشش شکاف (در حالیکھ بیشتر مترجمین بھ درستی ایھ را پوشش سینھ د پوشاندن گردن داراشاره بھ
ایشان در ترجمھ خمار فقط از لسان العرب .وارد نمی دانم) سینھ یااعضای سینھ در عموم می دانند

این درست است کھ این کلمھ در معنی اصلی می تواند برای پوشش سر بکار رود . استفاده کرده اند
اما حتی ) خمار ھم ریشھ با خمره و تخمیر است چرا کھ برای تولید شراب باید سر خمره را بست(

کلمھ جیب ھم . اللت بر وجوب پوشش سینھ دارداگر فرض کنیم خمار پوشش سر بوده است آیھ فقط د
–سعدی (حتی در زبان فارسی قدیم وارد شده بھ معنی سینھ یا چاک سینھ در پیراھن بکار رفتھ است 

ỹیکی از صاحبدالن سر بھ  ƹǜ مراقبتƭқңǎ Ƴңƕو ایشان ) بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده
د کنار گذاشتھ شود و معنی فرعی تر گردن توضیح نمی دھند چرا این معنی معمول کالسیک بای

نشان دادن سینھ در مواقع خاص در میان زنان عرب بھ نظر مرسوم بوده بھ عنوان مثال ! استفاده شود
در جنگ احد و بدر زنان قریش جھت تحریک عصبیت ناموسی مردانشان برای جنگجویی بیشتر 

چنین زنان بچھ دار چندان مقید بھ پوشش ھم.سینھ ھای خود را جلوی سپاه بھ نمایش در می آوردند
.سینھ ھای خود در عموم نبوده اند
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زن عرب قریش قبل از اسالم

یھ بایستی آنرا واجب می کرد و آبھ نظر من اگر پوشش سر واجب می بود آیھ ای دیگر قبل از این 
ھ شکل اینکھ زنان عرب ب. سپس پوشش واجب شده سر را بھ گردن یا سینھ ھم گسترش می داد

از خمار ) نھ شرعی کھ اگر شرعی بود آیھ ای دیگر برای آن می بایست وجود می داشت(مرسوم 
برای پوشش سر استفاده می کرده اند یا نھ بحثی است دیگر اما اینکھ قرآن می خواھد کھ آنرا بھ روی 

.سینھ ھا اعمال کنند دلیل بر وجوب پوشش سر نمی شود

با بیان اینکھ کھ سربنده باید برای پوشش سینھ نیز استفاده شود و ممکن است پاسخ دھند کھ قران
در امر حجاب را نیز مفروض دانستھ ) خمار(نھ لباس یا پارچھ اضافھ دیگری، دخیل بودن سربنده 

پس پوشش سر شامل توصیھ قران است چون استفاده از پوشش دیگری برای پوشاندن سینھ . است
.ھا را توصیھ نکرده است

پوشش سر عرف بوده و . ٢. شاید نخواستھ تا بر زنان ھزینھ اضافھ تری را تحمیل کند. ١: بجوا
بنابراین با عدم ذکر وجوب آن، استفاده یا عدم استفاده و یا حدود آنرا بھ عھده عرف واگذار نموده 

وان زنان بھ عن. حدود عرف را ھم فقط نمایندگان آزادانھ انتخاب شده عرف تشخیص می دھند. است
نیمی از جامعھ باید حد اقل در پنجاه در صد نمایندگی عرف از طریق شورا ھا شرکت داشتھ باشند و 

قوانین . در امور مربوط بھ خودشان نیز این میزان مشارکت و تاثیر گذاری قاعدتا باید بیشتر شود
در تعیین قوانین .عرف یا مدنی الزم االجرا ھستند اما ھموراه با تغییر جامعھ باید بازنگری شوند

دیگر نیز بنا بھ میزان جمعیتشان حضور داشتھ باشند تا ) حتی غیر دینی)عرف باید ادیان و افکار 
نگرانی ھا و عالیق و ارزشھای ایشان نیز در ھنگام تعیین قوانین عرف کھ شامل پیروان ایشان می 

بنا بر کدھای اخالقی جامعھ بنابراین حداقل قابل اجماعی از پوشش زن و مرد . شود نیز لحاظ شود
بدیھی است کھ این قوانین . برای کل جامعھ از طریق نمایندگان سطح کلی جامعھ باید تعیین شود
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عرف برای پیروان ادیان و افکار دیگر فقط در فضاھای عمومی الزم االجرا بوده نھ در محافل 
.خصوصی یا حتی گروھی و اجتماعی و تجمعات و مراسمشان

:ھا بھ ان گفتگواما لینک 

:پاسخ استاد قابل بھ نقد اول استاد طباطبایی

http://www.ghabel.net/shariat/1385/03/06/480

:نقد ھای استاد طباطبایی

http://www.tabatabaie.net/?p=291

http://www.tabatabaie.net/?p=289

این گفتگو می تواند یک نمونھ خوب باشد برای ما کھ می خواھیم گفتگوی سازنده در سطح علمی را 
است کھ دو طرف آنرا ادامھ نداده و مشخص نیست تا چھ تجربھ کنیم ھرچند نقطھ ضعف گفتگو این 

!حد از پاسخ ھای یکدیگر راضی شده اند
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فصلھا؟ جنبش زنان، جنبشی برای ھمھ

٢٠١١مارس ٩

فعالین جنبش زنان در موجھای اخیرش از زمان اصالحات بیشتر از سایر گروھھای فعال سیاسی 
. عتراضی ، استقالل در ھویت و آرمان خود را حفظ نمایندتوانستھ اند ضمن ھمراه شدن با جنبش ا

ھیچ چیز از نظر بنده بھ اندازه حفظ استقالل در اندیشھ سیاسی و ایدئولوژیک و دینی از ھرگونھ منبع 
چنین استقاللی بھ نفع پویایی و تنوع خود احزاب .اقتدار و اعتبار رسمی حزبی و اعتقادی باالتر نیست

.نیز ھست

ل باید دانست کھ جنبش زنان نیز مانند سایر جنبشھا، یکپارچھ نبوده و مانند سایر جنبشھای با این حا
طبقات متوسط در فھم نیازھای زنان طبقات محروم جامعھ و توسعھ زبان مشترک قابل فھم با آنان بھ 

د کھ از جملھ نکات مثبت کمپین بھ شھادت برخی از فعالین آن این بو. شدت دچار کوتاھی بوده است
این زنان تحصیل کرده طبقھ متوسط مجبور بھ زدن در خانھ زنان طبقات محروم و سنتی شدند و 

.ازکتابھا و مقالھ ھای فمینیستی عموما مملو از تئوری ھای غربی فاصلھ گرفتند

متاسفانھ با این حال بھ نظر می رسد کھ اکثریت فعالین جنبش زنان از مسئلھ در ھم بافتگی نابرابری 
طبقھ و قومیت و قشر و جنسیت نابرابرھایی نھ در . غفلت نموده اند) اینترسکشنالیتی(اجتماعی ھای

ازادی زن و برابر جنسیتی اش بدون ھم زمان اندیشیدن .طول ھم نھ در عرض ھم کھ در ھم تنیده اند
گر توان بھ برابرھای اقتصادی و قومی نامیسر خواھد بود مگر برای زنان گروه خاصی کھ آنھا ھم ا

عوض کردن جامعھ را نداشتھ باشند توان رفتن بھ خارج یا در ھمان ایران یک جزیزه آزادی برای 
نھ برابری جنسی می تواند بھ بعد از تامین برابری اجتماعی موکول شود . خود درست کردن را دارند

.اقتصادی بدون برابری جنسی میسر است-نھ برابری اجتماعی

.این فرمول ساده و زیبا یادمان نرود. را در نظر داشتھ باشیمھمیشھ ھمھ جانبھ نگری

. دیگر نکتھ در مورد فعالین جنبش زن مربوط بھ دو تناقض بین اندیشھ و عمل بسیاری از ایشان است
سالھاست کھ بھ درستی و حقیقت مدعی ھستیم کھ زنان نھ تنھا باید بھ اندازه مردان در جامعھ نقش 

اما بھ محض اینکھ از اولین نقش خود برای . ید در ھمھ ابعاد مشارکت داشتھ باشندآفرین باشند بلکھ با
مبارزه برای برابری جنسیتی آغاز می کنیم در حد ھمان بحث جنسیت باقی می مانیم و بھ سایر ابعاد 

ما محتاجیم تا صدای زنان را در ھر حوزه ای .نابرابری ھای اجتماعی بھ طور یکسان نمی پردازیم
نھ صرفا برای . زندگی اجتماعی خود از اقتصاد گرفتھ تا سیاست و فرھنگ و ھنر بشنویماز 

.نمایندگی کردن زنان در ھر یک از این حوزه ھا بلکھ برای اصالح کلیت ھر یک از این حوزه ھا

تصور بر این است کھ چون . تناقض دوم مربوط بھ عدم تعادل در نقد نابرابری جنسیتی است
ی بھ اندازه کافی بھ غرب و سکوالریسم حملھ ور می شود اگر ما ھم مسئلھ نابرابری جمھوری اسالم

ھا و ظلمھای جنسیتی در غرب کھ آمارش و ابعادش شوک کننده است را تحلیل و محکوم نماییم، آب 
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جمھوری اسالمی از منظر نظر ارتجاعی اش بھ غرب حملھ .بھ آسیاب جمھوری اسالمی ریختھ ایم
در ضمن اینکھ مایی کھ می خواھیم بدیل برای جمھوری اسالمی . ھ از دیدگاھی مترقیور می شود ن

تدوین کنیم باید بھ خود و دیگران نشان دھیم کھ خواھان ھدایت جامعھ از یک نوع ظلم جنسیتی علیھ 
بنابراین در محکوم کردن انواع دینی و سکوالر نابرابری ھای جنسیتی .زنان بھ نوع دیگر آن نیستیم

باید بھ یک اندازه کوشا بود تا در آینده استقالل در رسیدن بھ عدالت جنسیتی حفظ شود و برای زنان 
بیگانگی و عدم استقالل، ما را . و مردان خود آینده ای بھ ارمغان آورده شود کھ بیگانھ با ایشان نباشد

در دور باطل تکرار اشتباھات گذشتھ می اندازد
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نمونھ ای از بی اخالق «یا "مدر آمدی بر جنسیت در اسال"
؟ »ترجمھدر

٢٠١١, ١٤ژانویھ 

کار بار ارزشی در برقراری یک گفتگوی ضمنی بین نوشتھ ای حسن رضاییاخیراً آقای دکتر 
ک و آقای بنی صدر در خصوص موضوع جنسیت در اسالم منتسب شده بھ پروفسور اسالوی ژیژ

ضمن تقدیر از چنین کار . انجام داده کھ در سایت گویا نیوز و انقالب اسالمی منتشر شده است
کھ اینجانب با آثار ژیژیک فکر می کنم. ارزشمندی، تنھا خواستم تا نکتھ ای بس مھم را متذکر شوم

اما الزم و کافی را دارم تا در مورد انتساب مقالھ فوق بھ ایشان و مبانی اندیشھ اگر نھ آشنایی کامل 
الزم بھ تذکر است کھ در دنیای بی در و پیکر اینترنت مطالب مختلفی حتی . ابراز تردید جدی نمایم

تصور بنده . بھ زبان انگلیسی بھ نام ژیژک و سایر اندیشمندان نوشتھ شده یا بدانھا منتسب گردیده است
درآمدی بھ جنسیت در "است کھ شاید ایناین)نھ بی اخالقی(انگاری مترجم محترم بر فرض سھل 

.ترجمھ یکی از آن گونھ نوشتھ ھا باشد" اسالم

ز جانب ژیژک وقتی کھ مقالھ فارسی را چند ماه پیش مطالعھ کردم از چنین ساده اندیشی و بالھتی ا
ھمانطور کھ شاھدید در ھیچ یک از نسخھ ھای ترجمھ فارسی ھیچ اشاره ای بھ . بسیار متعجب شدم

شاید مقالھ بھ زبان اسالوی نوشتھ شده اما تالش بنده برای . مبنع مقالھ بھ زبان اصلی آن نشده است
ان تاکنون بھ جایی ترجمھ کلمھ ھای کلیدی مقالھ ژیژک و جستجوی آنھا در اینترنت انگلیسی زب

منتسب بھ ژیژک مشاھده –طاھر رھبری –ترجمھ ھای دیگری نیز از مترجم محترم .نرسیده است
شد کھ ھیچ کدام ارجاع بھ مطلب اصلی نکرده اند و بنابراین سھل انگاری ایشان سیستمیک و بی 

.اخالقی در ترجمھ محسوب می شود

جمھ نھایت بی مسئولیتی و بی اخالقی را بھ خرج داده کھ اول آنکھ مترجم محترم یا منتشر کنندگان تر
منبع را مشخص ننموده و تا پیدا شدن منبع اصلی و مطابقت دادن ترجمھ با آن، اعتبار ترجمھ مذکور 

بسیار خوشحال می شوم اگر کسی در این زمینھ مساعدت نماید و اگر اصل . بھ شدت مخدوش است
.ایدمطلب را یافت بھ اینجانب منتقل نم

دوم آنکھ متن مقالھ بھ قدری ساده لوحانھ است کھ فقط عرض نویسنده را برده و زحمت خوانندگان 
اینجانب بسیار بعید می دانم از فیلسوفی چون ژیژک کھ . عالقھ مند بھ آثار را ژیژک را می دارد

نوشتھ ای اتفاقا از مدافعان درک درست اسالم جھت جلوگیری از اسالم ستیزی در غرب است چنین 
ساتع شود مگر آنکھ پس از یافتن اصل مقالھ یا سخنرانی، تاریخ آن را در نظر گرفتھ بلکھ شاید از 

نا آشنا با اسالم بوده و در سالھای بعد تصحیح شده جملھ کارھای اولیھ ایشان باشد در زمانی کھ
!است

در بست مرجع در اینترنت کھدر اینجا نسبت بھ خوانندگان فارسی زبان این مطالب بی اعتبار و بی
در مورد دکتر علی . اعتبار آنھا و انتسابشان بھ اندیشمندان را فرض می نمایند بسیار گلھ مندم

شاید این نوشتھ از آن .شریعتی از انتساب بسیاری جمالت بی جا بھ ایشان فراوان رنج برده ایم
.ل استتا منبع مشخص نشده فرض انتساب باط. ژیژک باشد یا نباشد
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بھ لحاظ حقوقی نقل قول بدون مرجع در نظام اموزشی بسیاری کشورھای غربی در سطح دانشگاھی 
بھ عنوان مثال نویسنده ای کھ مطلبی را منتشر کرده در . بی اخالقی ادبیاتی حساب می شود/دزدی

ده می نام خود وی منتسب شصورت یافتن مطلب خود در جاھای دیگر بھ ھر زبان دیگر ولو کھ بھ
گویا ما تارسیدن بدین نقطھ . تواند بھ علت عدم مرجع گذاری یا حتی بی دقتی در مرجع شاکی شود

.فرسنگھا فاصلھ داریم

خوانندگان مطالب بھ ظاھر پژوھشی باید در پیش زمینھ ذھنی خود ھمواره این توجھ را داشتھ باشند 
سط ناشر اکادمیک منتشر نشده و از کھ مطلبی کھ از یک اندیشمند یا محقق در مجلھ علمی یا تو

مطالب و نوشتھ ھا و سخنرانی . مراحل داوری علمی گذر نکرده است مطلب قابل اطمینان نیست
ھایی کھ دراینترنت یا ھر جای دیگر منتشر می شوند ھرگز اعتبار علمی ندارند و تنھا باید بدانھا بھ 

الب ھیچگونھ حجیتی ندارند ولو کھ نویسنده این مط.عنوان ایده ھای مطرح شده قابل بحث نگاه شود
یا مولف از بزرگ اندیشمندان جھان باشد چھ رسد کھ انتساب مطلب بھ یک نویسنده ھم خود زیرسوال 

.باشد

از آقای حسن رضایی بھ خاطر بھ بحث گذاشتن این مطلب و مقایسھ آن با نظرات دکتر بنی صدر 
ما بھتر است کھ ھر گاه چنین مطالبی بھ بحث گذاشتھ می بسیار سپاسگذار بوده و آنرا ارج می نھم ا

در مورد این . شود اعتبار آنھا و درستی و نادرستی انتساب آنھا بھ مولف نیز مورد توجھ قرار گیرد
بی اخالقی ھا در انتشار مطالب دیگران یا انتساب مطالب خود بھ دیگران باید تا آنجا کھ می شود 

برمال نمود؛ بلکھ بھ مرور این مشکل اساسی رفع شود و ھرکس بداند در منتقد بود وھشدار داده یا 
.برابر رعایت شئون اخالقی پاسخگوست

در ضمن باید اشاره کنم کھ متن فوق شباھت عجیبی بھ اندیشھ ھای یکی از مارکسیست ھای 
ز ھیچ تالشی ارتدوکس ایرانی مقیم آلمان دارد کھ در عداوت و وارونھ و سیاه نمایی در مورداسالم ا

گرفتھ اند یا "!قرض ادبی«فروگذار نمی فرمایند بھ اندازه ای کھ من نمی دانم آیا ایشان از ِژیژک 
بھ ھر حال تا وقتی کھ شفافیت و مسئولیت پذیری در ترجمھ و انتشار وجود نداشتھ . ژیژک از ایشان 

یم این گونھ گمانھ زنی ھا و باشد و خوانندگان را سفیھ و بی مسئولیت در قبول یا رد مطالب بدان
ھمانطور کھ سانسور حقایق ھمیشھ منجر بھ . مشکوک پنداری ھا معمول و حق بھ جانب می نمایند

.اشاعھ شایعھ ھا می شود

در ترجمھ تنھا یک مرجع مورد استفاده ژیژک آورده شده . نکتھ ای دیگر در مورد ترجمھ مذکور
یک جستجوی اینترنتی ساده نشان می دھد کھ از . مرجع مذکور بخشی از کتاب ھگل است. است

نوشتھ شده توسط ژیژک مورد ظاھرامقالھ ای دیگراتفاق منبع مذکور و جملھ نقل شده از ھگل در 
استفاده قرار گرفتھ است

نکتھ قابل توجھ اینکھ نقل قول مذکور از ھگل در تناسب کامل با مطلب مورد بحث توسط ژیژک 
ھیچ ربطی بھ مسئلھ اما بھ وضوح نقل قول مذکور. مسیحیتاست کھ ھمان ایدئالیسم آلمانی است و 
ژیژک در مقالھ خود از مقایسھ اسالم و سایر ادیان در نظر . زنانھ بودن یا نبودن خدای اسالم ندارد

در مقالھ ترجمھ شده ھمان نقل . ھگل استفاده کرده بھ نقد تثلیث در اندیشھ مسیحی ھگل می پردازد
. ن خدای اسالم اشاره دارد استفاده شده تا خدای اسالم را غیر زنانھ بداندقول کھ بھ استعالیی بود

خوب اگر خدای اسالم آنقدر استعالیی است کھ غیر زنانھ می باشد پس بھ ھمان میزان غیر مردانھ 
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نیز ھست و مسلمانان بھ درستی می توانند مدعی شوند کھ دینشان دچار یکسونگری جنسی نیست چرا 
براستی کھ در عجیب روزگاری زندگی می .قدر استعالیی ھست کھ جنسیت نپذیردکھ خدایشان آن

.کنیم

:پای نوشت

.گویا ابتدا در وبسایت نگاه منتشر شده است» در آمدی بر جنسیت در اسالم«مقالھ 
tmhttp://www.negah1.com/dydgah/zhizhek1.h

:http://www.enghelabe-مقالھ آقای حسن رضایی قابل دسترسی است در
8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%eslami.com/%DA%AF%D

-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-D8%AA
43.html-08-12-06-01-2011-%D9%87%D8%A7/6949
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