زن در قرآن
از سلسله گفتارهای رادیویی"صدای سربداران) "(1368-1370
مسدئله سدتم بدر زن در قدوانین و احدكام اسدلمی چدگونده مدنعكس شدده اسدت؟ و آیا این قدوانین و احدكام قدابدل تفسیر و تغییرندد؟
هدنوز هدم پیدا میشوندد كدسانی كده سداده لدوحدانده یا فدریبكارانده می گدویند"جدمهوری اسدلمی واقدعا ً پیرو اسدلم نیست؛ اینها هدمه
دكدانی اسدت كده چدندتدا مدل بدرای مدنافدع خدود درسدت كدرده اندد ،در صدورتیكه اسدلم واقعی دین رهدا كدننده زن بدمثابده جدزیی از
بشدریت اسدت .كدسانی هدم هسدتند كده مدعتقدندد بداید در اسدلم ،رفدرم اندجام داد و بداصدطلح آندرا بدا زمدان كدنونی مدنطبق سداخدت .
در گدذشدته ،افدرادی نظیر شدریعتی ،و در حدال حداضدر سدازمدان مدجاهددین چنین ایده ای را تبلیغ می كدنند .سدازمدان مدجاهددین
حتی تدا آندجا پیش می روندد كده در افدشای رژیم جدمهوری اسدلمی ،روی جدوانبی از سدتمگری عدریان علیه زندان در جدامدعه
ایران انگشدت می گدذارد و بداصدطلح خدود را پدرچدمدار رهدائی زن مدعرفی می كدند .واقعیت این اسدت كده هدواداران اسدلم
نداب یا اصدلح شدده را بدالخدره بدندی بدهم مدتصل میكند .بدالخدره بداید چیز مشدتركی وجدود داشدته بداشدد كده هدر دو گدروه را
مسدلمان بدسازد  .و بدالخدره این مسدئله را هیچكدام نمی تدواندند اندكار كدنند كده ندقطه رجدوع و پدایان كدارشدان قدرآن اسدت .كدتابی
كه به باور آنها وحی منزل است :كلم موجود قادر و دانا و محیط بر همه چیز و همه كس.
بدنابدراین از رفدسنجانی و خدامدنه ای و مدوش هدای كدور حجدره هدای حدوزه علمیه قدم گدرفدته تدا آخدونددهدای اپدوزیسیون ،یا
رهدبران سدازمدان مدجاهددین و هدمفكراندشان را میتوان و بداید بدا این كدتاب مدحك زد .بداید دید ،كدلم الهی و واجدب الجدراء
قدرآنی در مدورد زندان در جدامدعه چیست؟ آندوقدت اسدت كده رندگ و لدعاب تدرقیخواهی ،اسدلم نداب ،اسدلم دمدكراتیك و
عباراتی از این قبیل از چهره های ظاهراً متفاوتشان پاك میشود.
پیش از آندكه بده جسدتجوی ندقش و جدایگاه زن در لبدلی صدفحات كدتاب مسدلماندان بدپردازیم ،ذكدر یك ندكته را ضدروری می
بیدنیدم :اینكه سدتم بدر زن ،جدزئی لینفك از دسدتگاه سدتم و اسدتثمار اسدت .این سدتم بدا شدكل گیری و ظدهور طدبقات ظداهدر گشدته
و بدا رسیدن بده عدصر كدمونیسم د بده رهدائی كدامدل بشدر از اندواع و اقدسام سدتم و اسدتثمار د ندابدود خدواهدد شدد .نده فدقط اسدلم
بدعنوان شكلی از روبدنای ایدئدولدوژیك ندظم كدهن ،بدلكه سدایر ادیان نیز سدتم بدر زن را تدایید كدرده و تحكیم می بدخشند .امدا تیغ
نقد طبقه كارگر در این مبحث ،احكام اسلمی را آماج قرار می دهد .به حساب آن سایرین در جائی دیگر خواهیم رسید.
در روایت آمدده كده محدمد بدن عدبداّ بدسال دهدم هجدری ،هدنگام حدجه الدوداع بده پیرواندش چنین تدوصیه ندمود " :زندان اختیاری
از خدود نددارندد و اسیر مدرداندند .دربداره آندها نیكی كنید ".اگدر دقدت كدرده بداشید ،می بینید مبلغین اسدلمی ،خدصوصدا ً آندها كده
در مدواجدهه بدا ایده هدای مدترقی و پیشرو در جهدت رهدائی زن د و مدشخصا ً ایده هدای كدمونیستی د شددیداً احدساس ضدعف می
كدنند ،همیشه بدخش دوم این تدوصیه را یادآوری می ندمایند" :دربداره آندها نیكی كنید ".اندگار نده اندگار كده زن در بدخش اول
مدوجدودی بی اختیار و اسیر مدرد مدعرفی شدده و در واقدع آن نیكی ،نیكی كدردن زندداندبان بده اسیر ،نیكی كدردن صداحدب
اختیار بده مدوجدودی تدابدع را مدعنا می دهدد" .بی اخدتیدار و اسیدر "بدروشنی جدایگاه زن در جدامدعه و در خدانده را از دید تددوین
كدننده دین اسدلم ندشان میدهدد .این جدزئی از اسدلم نداب محدمدی اسدت؛ جدزئی از دیدگداهی اسدت كده بخشی از جدامدعه د نیمی
از جدامدعه د را اسیر و بدرده نیمی دیگر می سدازد  .و این مدنطق ،درسدت در اندطباق بدا مدنطق غدالدب سدلطه گدری بخشی بدر
بخش دیگر جامعه است.
در سدوره مدشهور"ندساء " كده هدر زن آزاده و مدبارزی در جدوامعی مداندند ایران یا افدغانسدتان بداید آندرا بدارهدا و بدارهدا بدخواندد
و بدحق آتدش خدشم و كینه اش نسدبت بده ندظام و مدناسدبات و ایده هدای پدوسیده حداكدم بدرافدروخدته شدود ،از این قبیل احدكام فدراوان
است  .مثل در آیه 34این سوره می خوانیم كه" :مردان بر زنان استوارند".
بدرهمین پدایه ،حدقوق مددنی غیریكسانی بدرای زن و مدرد در اسدلم در ندظر گدرفدته شدد .امدا عدلت این ندابدرابدری از زبدان قدرآن

بسیار جدالدب اسدت .در سدوره ندساء آمدده اسدت كده" :چدون خدداوندد افدراد بشدر را غیرمدتساوی آفدریده ،بعضی را بدر بعضی
دیگر برتری داده است".
هدمان حدكایت قددیمی اسدت كده در بدحثهای افدلطدون و ارسدطو هدم میتوان یافدت .این بدحث از دیربداز ،اسدتدلل حدكام و
تدواندگران و سدتمكاران بدرای تدوجیه مدوقعیت بدرتدر خدود در جدامدعه بدوده اسدت .بدرمدبنای همین اسدتدلل ،بدردگدان در یوندان و
رم بداسدتان در مدوقعیت یك حیوان بده بیگاری گدماشدته می شددندد .و بدعد از آن نیز ،همین تدوجیهات ،بده كدار بدرده داران در
سدراسدر جدهان د منجدمله عدربسدتان د ،فدئودال هدا و خدان هدا و شداهدان ،و بدعدهدا در شكلی فدریبنده تدر بدكار سدرمدایه داران و
بدورژواهدای حداكدم آمدده اسدت .این دروغ بدزرگی اسدت كده بده جدامدعه د بده زندان و مدردان د گدفته شدده تدا ندظم مدوجدود لتغیر و
ابددی جدلوه داده شدود .و از آن مدهمتر ،هدركدس جدرات بدپاخداسدتن علیه این ندظم و تدلش بدرای سدرندگون سداخدتنش را بده خدود
داد ،بدعنوان مدحارب بدا خددا ،و مفسدد فی الرض تدحت تعقیب و آزار قدرار گیرد .بددون شدك ،دسدتگاه حداكدمه ای كده مدجبور
بداشدد مدوجدودیت خدویش را بدضرب سدرنیزه و شدلق و سدركدوب در جدامدعه بدرقدرار سدازد ،بدرای تسهیل كدار خدود ،بداید
سدركدوبدگری و سدتم را بدمثابده یك سیستم تدفكر در سدطح جدامدعه رواج دهدد .بخشی از سدتمدیدگدان را در سدتم بدر بخشی دیگر
آزاد بدگذارد  .مدردان را بده سدركدوب زندان تدشویق كدند و بدا"قداندون الهی و مددنی "از این سدركدوب بددفداع بدرخیزد .در سدوره
ندساء آمدده اسدت"  :اگدر زن شدما در مدقام ندافدرمدانی و سدركشی بدرآمدد ،نخسدت او را پدند دهید ،اگدر بدراه نیامدد از هدمخوابگی
محرومش سازید و اگر باز تسلیم نشد و اطاعت نكرد او را كتك بزنید".
كدتك زدن همسدر ،یكی از شنیعترین جدنبه سدتم بدر زندان اسدت كده امدروز نیز بدقوت در جدامدعه ایران مدشاهدده می شدود .ایدن
كدار هیچ فدرقی بدا شدكنجه در سیاهدچال هدای رژیم نددارد .شدكنجه ای كده بدقصد بده تسدلیم واداشدتن ،یا اندتقام جدوئی از شدورش
حق طلبانه و روح مبارزه جوی زنان ستمدیده اعمال می شود.
بدرای آندكه تدصویر روشدنتری از تدفكر سدتمگرانده اسدلمی نسدبت بده زن ،بدمثابده یك تدابدع ،یك دسدتگاه تدمتع جنسی و مداشین
جدوجده كشی بددسدت آوریم بداید بده آیه 23سدوره ندساء رجدوع كنیم .در این آیه ،محدمد ،ازدواج بدا زندان شدوهدردار را مدطلقا ً
حدرام دانسدته ،مدگر اینكه زن از راه خدرید بده مدایملك مدرد تدبدیل شدده بداشدد)درواقدع مدناسدبات بدرده داری یا كنیزداری (و یدا
در نتیجه جدنگ و اسیر شددن بددسدت آمدده بداشدد .كده در اینصورت طدبق روایت ابدن سعید ندامی از اصدحاب محدمد ،حتی از
شیر مدادر هدم بدر نیروی مسدلط و پیروز در جدنگ حدللدتر اسدت .محدمد بدن عدبداّ ،هدنگامی كده سدربدازاندش قدصد تدجاوز بده
زندان شدوهدردار بده اسدارت درآمدده را كدردندد ،بدا كدلم الهی این جدنایت را بدلمداندع اعدلم داشدت .بدر مدبنای همین تدفكر ،و بدا
همین تدوجیهات الهی اسدت كده امدروز در زندداندهای ایران بده زندان كدمونیست و مدبارز تدجاوز میشود؛ و دسدتیاران مسدلح
احدزاب مدرتدجع اسدلمی افدغانسدتان كده از عدربسدتان صدادر شدده اندد ،در حدمله بده خدانده وابسدتگان بده دولدت ارتدجاعی كدابدل ،بده
قدتل و غدارت و تدجاوز دسدت می زندند .و كدم نیست تدعداد زندان و دخدترانی كده تدوسدط این جدانیان مدورد تدجاوز قدرار گدرفدته و
بدعد قدطعه قدطعه شدده اندد  .حدال بداید از هدواداران و مدبلغان اسدلم نداب ،اسدلم دمدكراتیك و امدثالدهم سدوال كدرد كده شدما در
اجدرای این احدكام قدرآنی چده خدواهید كدرد؟ شدما چدطور این احدكام را بده بدرندامده عملی بدرای اداره یك جدامدعه تدبدیل خدواهید
كرد؟
خدلصده كنیم ،هدماندطور كده در آغداز گفتیم ،سدتم بدر زن جدزئی لینفك از جدامدعه مبتنی بدر سدتم و اسدتثمار اسدت .چده در شدكل
اسدلمی ،چده در اشدكال مدذهدبی یا ظداهدراً غیرمدذهدبی دیگر .راه رهددائی از این سددتم نیز ،راهی جدددا از نددابددودی جدامدعه
طدبقاتی و رفدع هدرگدونده سدتم و اسدتثماری نیست .این راه تدنها بدا رهدبری طدبقه كدارگدر و حدزب پیشاهدنگش می تدواندد
پیروزمدندانده طی شدود  .طدبقه كدارگدر آگداه ،مدناسدبات تدولیدی مدوجدود ،مدناسدبات اجدتماعی مدنطبق بدر آن و ایده هدا و تدفكرات
نشئت گرفته از آن را تماما ً سرنگون خواهد ساخت .ستم بر زن نیز جزئی از این جهان كهنه و محكوم به نابودی است.

