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مسكئله سكتم بكر زن در قكوانكين و احككام اسكلمكي چكگونكه مكنعكس شكده اسكت؟ و آيكا ايكن قكوانكين و احككام
قكابكل تفسكير و تكغييرنكد؟ هكنوز هكم پكيدا مكيشونكد ككسانكي ككه سكاده لكوحكانكه يكا فكريكبكارانكه مكي گكويكند
" جكمهوري اسكلمكي واقكعاً پكيرو اسكلم نيسكت؛ ايكنها هكمه دككانكي اسكت ككه چكندتكا مكل بكراي مكنافكع خكود
درسكت ككرده انكد ،در صكورتكيكه اسكلم واقكعي ديكن رهكا ككننده زن بكمثابكه جكزيكي از بشكريكت اسكت .ككسانكي
هكم هسكتند ككه مكعتقدنكد بكايكد در اسكلم ،رفكرم انكجام داد و بكاصكطلح آنكرا بكا زمكان ككنونكي مكنطبق سكاخكت.
در گكذشكته ،افكرادي نكظير شكريكعتي ،و در حكال حكاضكر سكازمكان مكجاهكديكن چكنين ايكده اي را تكبليغ مكي
ككنند  .سكازمكان مكجاهكديكن حكتي تكا آنكجا پكيش مكي رونكد ككه در افكشاي رژيكم جكمهوري اسكلمكي ،روي
جكوانكبي از سكتمگري عكريكان عكليه زنكان در جكامكعه ايكران انگشكت مكي گكذارد و بكاصكطلح خكود را پكرچكمدار
رهكائكي زن مكعرفكي مكي ككند  .واقكعيت ايكن اسكت ككه هكواداران اسكلم نكاب يكا اصكلح شكده را بكالخكره بكندي
بكهم مكتصل مكيكند  .بكالخكره بكايكد چكيز مشكترككي وجكود داشكته بكاشكد ككه هكر دو گكروه را مسكلمان بكسازد .و
بكالخكره ايكن مسكئله را هكيچكدام نكمي تكوانكند انككار ككنند ككه نكقطه رجكوع و پكايكان ككارشكان قكرآن اسكت.
كتابي كه به باور آنها وحي منزل است :كلم موجود قادر و دانا و محيط بر همه چيز و همه كس.
بكنابكرايكن از رفكسنجانكي و خكامكنه اي و مكوش هكاي ككور حجكره هكاي حكوزه عكلميه قكم گكرفكته تكا آخكونكدهكاي
اپكوزيسكيون ،يكا رهكبران سكازمكان مكجاهكديكن و هكمفكرانكشان را مكيتوان و بكايكد بكا ايكن ككتاب مكحك زد .بكايكد
ديكد ،ككلم الهكي و واجكب الجكراء قكرآنكي در مكورد زنكان در جكامكعه چيسكت؟ آنكوقكت اسكت ككه رنكگ و لكعاب
تكرقكيخواهكي ،اسكلم نكاب ،اسكلم دمككراتكيك و عكباراتكي از ايكن قكبيل از چهكره هكاي ظكاهكراً مكتفاوتكشان پكاك
ميشود.
پكيش از آنككه بكه جسكتجوي نكقش و جكايكگاه زن در لبكلي صكفحات ككتاب مسكلمانكان بكپردازيكم ،ذككر يكك
نككته را ضكروري مكي بكينيم  :ايكنكه سكتم بكر زن ،جكزئكي ليكنفك از دسكتگاه سكتم و اسكتثمار اسكت .ايكن
سكتم بكا شككل گكيري و ظكهور طكبقات ظكاهكر گشكته و بكا رسكيدن بكه عكصر ككمونكيسم ك بكه رهكائكي ككامكل
بشكر از انكواع و اقكسام سكتم و اسكتثمار ك نكابكود خكواهكد شكد .نكه فكقط اسكلم بكعنوان شككلي از روبكناي
ايكدئكولكوژيكك نكظم ككهن ،بكلكه سكايكر اديكان نكيز سكتم بكر زن را تكايكيد ككرده و تكحكيم مكي بكخشند .امكا تكيغ نكقد
طكبقه ككارگكر در ايكن مكبحث ،احككام اسكلمكي را آمكاج قكرار مكي دهكد .بكه حكساب آن سكايكريكن در جكائكي ديكگر
خواهيم رسيد.
در روايكت آمكده ككه محكمد بكن عكبدالكلّه بكسال دهكم هجكري ،هكنگام حكجه الكوداع بكه پكيروانكش چكنين تكوصكيه
نكمود" :زنكان اخكتياري از خكود نكدارنكد و اسكير مكردانكند .دربكاره آنكها نكيكي ككنيد ".اگكر دقكت ككرده بكاشكيد ،مكي
بكينيد مكبلغين اسكلمكي ،خكصوصكاً آنكها ككه در مكواجكهه بكا ايكده هكاي مكترقكي و پيشكرو در جهكت رهكائكي زن ك
و مكشخصاً ايكده هكاي ككمونيسكتي ك شكديكداً احكساس ضكعف مكي ككنند ،هكميشه بكخش دوم ايكن تكوصكيه را
يكادآوري مكي نكمايكند" :دربكاره آنكها نكيكي ككنيد ".انكگار نكه انكگار ككه زن در بكخش اول مكوجكودي بكي اخكتيار و
اسكير مكرد مكعرفكي شكده و در واقكع آن نكيكي ،نكيكي ككردن زنكدانكبان بكه اسكير ،نكيكي ككردن صكاحكب اخكتيار
بكه مكوجكودي تكابكع را مكعنا مكي دهكد" .بكي اخكتيار و اسكير "بكروشكني جكايكگاه زن در جكامكعه و در خكانكه را از

ديكد تكدويكن ككننده ديكن اسكلم نكشان مكيدهكد .ايكن جكزئكي از اسكلم نكاب محكمدي اسكت؛ جكزئكي از
ديكدگكاهكي اسكت ككه بخشكي از جكامكعه ك نكيمي از جكامكعه ك را اسكير و بكرده نكيمي ديكگر مكي سكازد .و ايكن
منطق ،درست در انطباق با منطق غالب سلطه گري بخشي بر بخش ديگر جامعه است.
در سكوره مكشهور"نكساء " ككه هكر زن آزاده و مكبارزي در جكوامكعي مكانكند ايكران يكا افكغانسكتان بكايكد آنكرا بكارهكا
و بكارهكا بكخوانكد و بكحق آتكش خكشم و ككينه اش نسكبت بكه نكظام و مكناسكبات و ايكده هكاي پكوسكيده حكاككم
بكرافكروخكته شكود ،از ايكن قكبيل احككام فكراوان اسكت  .مكثل در آيكه 34ايكن سكوره مكي خكوانكيم ككه" :مكردان بكر
زنان استوارند".
بكرهكمين پكايكه ،حكقوق مكدنكي غكيريككسانكي بكراي زن و مكرد در اسكلم در نكظر گكرفكته شكد .امكا عكلت ايكن
نكابكرابكري از زبكان قكرآن بسكيار جكالكب اسكت .در سكوره نكساء آمكده اسكت ككه" :چكون خكداونكد افكراد بشكر را
غيرمتساوي آفريده ،بعضي را بر بعضي ديگر برتري داده است".
هكمان حككايكت قكديكمي اسكت ككه در بكحثهاي افكلطكون و ارسكطو هكم مكيتوان يكافكت .ايكن بكحث از ديكربكاز،
اسكتدلل حككام و تكوانكگران و سكتمكاران بكراي تكوجكيه مكوقكعيت بكرتكر خكود در جكامكعه بكوده اسكت .بكرمكبناي
هكمين اسكتدلل ،بكردگكان در يكونكان و رم بكاسكتان در مكوقكعيت يكك حكيوان بكه بكيگاري گكماشكته مكي شكدنكد .و
بكعد از آن نكيز ،هكمين تكوجكيهات ،بكه ككار بكرده داران در سكراسكر جكهان ك منجكمله عكربسكتان ك ،فكئودال هكا و
خكان هكا و شكاهكان ،و بكعدهكا در شككلي فكريكبنده تكر بككار سكرمكايكه داران و بكورژواهكاي حكاككم آمكده اسكت.
ايكن دروغ بكزرگكي اسكت ككه بكه جكامكعه ك بكه زنكان و مكردان ك گكفته شكده تكا نكظم مكوجكود لتكغير و ابكدي جكلوه
داده شكود  .و از آن مكهمتر ،هكرككس جكرات بكپاخكاسكتن عكليه ايكن نكظم و تكلش بكراي سكرنكگون سكاخكتنش را
بكه خكود داد ،بكعنوان مكحارب بكا خكدا ،و مفسكد فكي الرض تكحت تكعقيب و آزار قكرار گكيرد .بكدون شكك،
دسكتگاه حكاككمه اي ككه مكجبور بكاشكد مكوجكوديكت خكويكش را بكضرب سكرنكيزه و شكلق و سكرككوب در جكامكعه
بكرقكرار سكازد ،بكراي تسهكيل ككار خكود ،بكايكد سكرككوبكگري و سكتم را بكمثابكه يكك سكيستم تكفكر در سكطح
جكامكعه رواج دهكد  .بخشكي از سكتمديكدگكان را در سكتم بكر بخشكي ديكگر آزاد بكگذارد .مكردان را بكه سكرككوب
زنكان تكشويكق ككند و بكا"قكانكون الهكي و مكدنكي "از ايكن سكرككوب بكدفكاع بكرخكيزد .در سكوره نكساء آمكده اسكت:
" اگكر زن شكما در مكقام نكافكرمكانكي و سكركشكي بكرآمكد ،نخسكت او را پكند دهكيد ،اگكر بكراه نكيامكد از
همخوابگي محرومش سازيد و اگر باز تسليم نشد و اطاعت نكرد او را كتك بزنيد".
ككتك زدن همسكر ،يككي از شكنيعتريكن جكنبه سكتم بكر زنكان اسكت ككه امكروز نكيز بكقوت در جكامكعه ايكران
مكشاهكده مكي شكود .ايكن ككار هكيچ فكرقكي بكا شككنجه در سكياهكچال هكاي رژيكم نكدارد .شككنجه اي ككه
بكقصد بكه تسكليم واداشكتن ،يكا انكتقام جكوئكي از شكورش حكق طكلبانكه و روح مكبارزه جكوي زنكان سكتمديكده
اعمال مي شود.
بكراي آنككه تكصويكر روشكنتري از تكفكر سكتمگرانكه اسكلمكي نسكبت بكه زن ،بكمثابكه يكك تكابكع ،يكك دسكتگاه
تكمتع جنسكي و مكاشكين جكوجكه كشكي بكدسكت آوريكم بكايكد بكه آيكه 23سكوره نكساء رجكوع ككنيم .در ايكن آيكه،
محكمد ،ازدواج بكا زنكان شكوهكردار را مكطلقاً حكرام دانسكته ،مكگر ايكنكه زن از راه خكريكد بكه مكايكملك مكرد تكبديكل
شكده بكاشكد)درواقكع مكناسكبات بكرده داري يكا ككنيزداري (و يكا در نكتيجه جكنگ و اسكير شكدن بكدسكت آمكده
بكاشكد  .ككه در ايكنصورت طكبق روايكت ابكن سكعيد نكامكي از اصكحاب محكمد ،حكتي از شكير مكادر هكم بكر نكيروي

مسكلط و پكيروز در جكنگ حكللكتر اسكت  .محكمد بكن عكبدالكلّه ،هكنگامكي ككه سكربكازانكش قكصد تكجاوز بكه زنكان
شكوهكردار بكه اسكارت درآمكده را ككردنكد ،بكا ككلم الهكي ايكن جكنايكت را بكلمكانكع اعكلم داشكت .بكر مكبناي
هكمين تكفكر ،و بكا هكمين تكوجكيهات الهكي اسكت ككه امكروز در زنكدانكهاي ايكران بكه زنكان ككمونيسكت و مكبارز
تكجاوز مكيشود؛ و دسكتياران مسكلح احكزاب مكرتكجع اسكلمكي افكغانسكتان ككه از عكربسكتان صكادر شكده انكد،
در حكمله بكه خكانكه وابسكتگان بكه دولكت ارتكجاعكي ككابكل ،بكه قكتل و غكارت و تكجاوز دسكت مكي زنكند .و ككم
نيسكت تكعداد زنكان و دخكترانكي ككه تكوسكط ايكن جكانكيان مكورد تكجاوز قكرار گكرفكته و بكعد قكطعه قكطعه شكده انكد .
حكال بكايكد از هكواداران و مكبلغان اسكلم نكاب ،اسكلم دمككراتكيك و امكثالكهم سكوال ككرد ككه شكما در اجكراي
ايكن احككام قكرآنكي چكه خكواهكيد ككرد؟ شكما چكطور ايكن احككام را بكه بكرنكامكه عكملي بكراي اداره يكك جكامكعه
تبديل خواهيد كرد؟
خكلصكه ككنيم ،هكمانكطور ككه در آغكاز گكفتيم ،سكتم بكر زن جكزئكي ليكنفك از جكامكعه مكبتني بكر سكتم و
اسكتثمار اسكت  .چكه در شككل اسكلمكي ،چكه در اشككال مكذهكبي يكا ظكاهكراً غكيرمكذهكبي ديكگر .راه رهكائكي
از ايكن سكتم نكيز ،راهكي جكدا از نكابكودي جكامكعه طكبقاتكي و رفكع هكرگكونكه سكتم و اسكتثماري نيسكت .ايكن
راه تكنها بكا رهكبري طكبقه ككارگكر و حكزب پكيشاهكنگش مكي تكوانكد پكيروزمكندانكه طكي شكود .طكبقه ككارگكر آگكاه،
مكناسكبات تكولكيدي مكوجكود ،مكناسكبات اجكتماعكي مكنطبق بكر آن و ايكده هكا و تكفكرات نشكئت گكرفكته از آن را
تماماً سرنگون خواهد ساخت  .ستم بر زن نيز جزئي از اين جهان كهنه و محكوم به نابودي است.

