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 تبصره ای بر بحث "اسالم و زن" 
 از دیدگاه دیگرسنگسار  ۀلأو مس

 
ر شده نش تبصره های مبسوطی توسط دوستان دانشمند در ارتباط اسالم و زن درین پورتال وزینطی چند روز گذشته 

احکام اسالمی چیزی گفته نشود بلکه صرف در تعبیر و یا  تا در تصادم با اکثر آن نوشته ها کوشش بعمل آمده در و
 عبیر احکام بحث صورت گرفته باشد. سوء ت

در عین زمان رسالت  ، توانیم ما در حالیکه دالیل این خود داری ها و خویشتن داری ها را خوب درک کرده می
حمالت و در مقابل نه خویش خطرات ناشی از موقف روشنگراکند که تا حد توان با قبول  اجتماعی ما ایجاب می

  نمائیم. انتقادات گروه های عقب گرا ایستادگی
جامعه اش را داشته  محترمه شیما غفوری نوشته بودند: "هر نویسنده باید در یک دست قلم و در دست دیگر نبض

و روشنگر دنباله ر آگاه و ۀنویسند حال معتقدم که موافق استم ولی در عینپر معنی شان  ۀمن با این جمل که ، باشد"
 میدهد.   افکار عوام نبوده بلکه افکار عامه را شکل

 ۀحال با این مقدم عوام دنباله رو آنان نخواهد بود". ، آنانیکه دنباله رو عوام اند  باری گفته بود: " "ابراهام لینکن"
م راض بر علیه مظالگیرم: بنده معتقدم که اکثر ادیان در آغاز به شکل اعتمی مختصر به اصل موضوع بحث تماس 

تدریجاً و گاهی هم طور غیر عمدی به ادیان و  ، ود و حاکم در زمانش به میان آمده و سر انجامو خرافات دین موج
ده اند و آم پیروان یک آئین در جنگ یا جنگ ها به فتوحاتی نایل ل گشته و ادامه یافته اند. گاهیی مبدآئین های جدید

ه ما نشان است. تاریخ ب وام و بقای آن آئین گردیدهد ، بسط کشا به یک آئین گرویده و سبب فاتح و کشوریک گاهی یا 
یار ساده و عام فهم بوده بصورت خاص در مراحل اول )صدر اسالم( بسد که ادیان بصورت کل و دین اسالم دهمی 

از مناقشات  ، بعدی ی. اسالم مغلق امروزی و اختالفات مذهبگردیده استمی ام احساس نعلمای کر و ضرورت به
ن با آمیخت شکل گرفته وصفوی و غیره  ، عثمانی ، عباسی ، امپراتوری های بزرگ اموی قدرت جویانه  در ادامه ای

خاص  ی بصورت کل و قشر زنان بصورتملت ها و جوامع اسالمهرچه بیشتر باعث انقیاد  ، قدرت دولت با دین
ا صرف بدانشمندان  را یارای بحث در اصل احکام دین نمانده و  گردیده است. و این انقیاد تا آنجا رسیده که کسی

 ولاحکام دین مشغ ماله کشی علمای مذهبی به  همه" الح بهرام مشیریبه اصط یا و اند خوش کرده اکتفا به تفاسیر دل
د که با وجو بینیممی  ، . طور مثال در همین بحث سنگسار که جناب مسعود فارانی معلومات جامع ارائه کرده اند"اند

ولی   ،گرفتهبه خود  شرایط سنگسار تا حدی که شکل خنده آور ساختن ها در فتاوی متذکره برای دشوار تمام تالش
 با اصل عمل سنگسار و ضدیت با آن استدالل صورت نگرفته است. 

 ، پرتاب سنگفرار یکی از شهود از  ، : " اشتراک شهود در سنگ اندازی شرط استخوانیممی در قسمتی ازین فتوا 
د دیگر سه شاه ، نیست تعقیب و مجازاتقابل در حالیکه این شاهد فراری  گردد ومی  سنگسار سبب منتفی شدن حکم

"اگر شخص زناکار در هنگام  خوانیم کهمی شوند". و در جای دیگر می که فرار نکرده اند در محضر عام مجازات 
 بییل.مثال دیگر ازین قجرم قابل تعقیب نیست". و چندین شود و ممی اجرای حکم متوقف  ، سنگسار از حفره فرار کند

ین در ع ، یمدانمی فتوا دهندگان قابل قدر   ولی خیر خواهانه را توسط در حالیکه این نوع استدالل های غیر منطقی
  .ف شف گفتن به جای شفتالو گفتن باید بدانیمش صرفرا حال تالش های ازینگونه 

مقابل دهد و در می جامعه را تحت قیمومیت قرار  ی: "خرافات مذهبته بودفیلسوف معروف گف "انویل کانتایم"
دارد و آزادی ازین قیمومیت ها زمینه ساز برای روشنگری می  خود نگه ۀرا در چنبر روشنگری می ایستد و آنرا

ین قبیل "ماله کشی" های ازهمین قیمومیت هاست که انسان های دانشمند را مجبور به به نظر بنده   خواهد بود".

که اختالف نظر خود را با عمل سنگسار مانند داکتر صاحب هاشمیان  کنم وقت آن رسیده باشدمی فکر  ساخته است.
ن ی" ساختمم تا در جوامع اسالمی روی "غیر جرعلنی و پوست کنده بیان کنیم. و یک قدم پیشتر رفته و پیشنهاد کنی

ات آنرا در چوکو  قباحت به حساب آوریم ، جوامع غربی و این عمل را مانند زنا بحث و مناظره ها صورت گیرد
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  ،اجرای حکم اعدام را توسط دولت در اکثر ممالک اروپاییامروز دانیم که می همه . یماخالق بد و قابل مذمت بپندار
ص داده یا کم اثر تشخی یک عمل خالف کرامت انسانی دانسته و نتایج آنرا برای جلوگیری از قتل ها تقریباً بی اثر و

وان تمی در مضار عمل سنگسار بصورت مختصر  ما در ممالک اسالمی هنوز سنگسار را نفی نتوانسته ایم. لیاند. و
 سازیم که با اینمی الً:  در اجرای سنگسار مردم را بشمول جوانان در یک عمل فجیع قتل دخیل و شریک او  ، گفت
: کشتن انسان با پرتاب سنگ و اصابت آن اً کنیم.  دوممی رویج و تلقین خشونت وصف ناپذیری را در آنان ت ، عمل

ن گیرد. زیرا ممکمی در نقاط مختلف بدن بصورت یکسان واقع نگردیده بلکه بصورت چانسی و متفاوت صورت 
دیگر متهم با اصابت صد ها سنگ هنوز  در مورداست در یک جا متهم با اصابت سنگ اول در سرش بیهوش شود و 

الزم به یاد آوری و جای  زنده بگور شود. دقایق طوالنی زنده باشد و یا  باشد و حتی زیر انبار سنگ برای بهوش
کنند ولی جزای وحشتناک سنگسار را صرف در می که در جوامع اسالمی قاتلین متکرر را سنگسار ن تعجب است

ا بر زن رکه ملکیت  ستا های مردساالرد که این خود بیانگرطرز دید بدوی و قبیلوی نظام برنمی مورد زنا بکار 
  .تسجیل و تأکید کرده اند

خوانیم که " زن در اروپا چیزی بود فراموش شده و می قول مرحوم محمد قطب  ین تبصره ها ازاز یدر جای دیگر
 ویاروح است یا اصالً روح ندارد ".  علما و فالسفه در رابطه به جنس زن درین جر و بحث بودند که آیا زن دارای

کلیسا ها در اروپا  ، گوید که در همان قرونمی " آیا روح او انسانی است و یا حیوانی ؟". اما مرحوم محمد قطب ن
ه چنین و این فالسفه نبود ک. ندکردمی کرد و گالیله ها را بخاطر کروی گفتن زمین تکفیر و محکوم به مرگ می بیداد 

قرن در تاریکی  15ی بلکه خرافات مذهبی بود که اروپا را براداد می پنداشت های خرافی را در مورد زن اشاعه 
  فروبرده بود.

ست د ، که سبب بروز مذهب پروتستانت گردیداز یک طرف به ریفورم های مذهبی  ندتوانست ئیاناروپا بآلخره اما
ی گفرهنفکری و  رنسانس ، و صد های دیگرروسو  ، دیدرو ، به رهبری بزرگانی چون  ولتر یازند و از سوی دیگر

از  جدایی دین را رقم بزنند که جهان نظیرش را ندیده بود. یکی از نتایج بزرگ و تاریخی این تجدد فکری همانا ای
در نتیجه ای آن تمدنی بوجود آمد که تا امروز دوام دارد و دست آورد های محیرالعقول  بود کهست )سکوالریزم( سیا

  یده است.خاکی گرد ۀآن شامل حال هر فرد بشر درین کر
صرف با انقالب صنعتی و انکشافات تخنیکی و اختراعات راکت های قاره پیمای اتمی و پیاده سابقه  بیاین تمدن 

ن آ در جزئیات بی سروصدای شود بلکه عمق و پهنای این مدنیت رامی صه نکردن انسان در سطح کرات دیگر خال
 مردم ۀوجود آوردن نظام های سیاسی که به اساس ارادب ، وانین برای تساوی حقوق زن و مردمانند وضع و تطبیق ق

ایند و هدف آنان حد اعظم رفاه برای حد اکثر مردم و ضمانت حد اقل امنیت اقتصادی می و بدون خون ریزی رویکار 
حتی دفاع از حق جلوگیری از امراض مدهش و نجات ملیارد ها انسان و  باشد ومی  برای تمامی اتباع آنکشور ها

  .توان درک کردمی  غیره و غیرهو حیوانات 
 

الزم به یاد آوریست که این جهش بزرگ تاریخی بدون توانمندی و سهمگیری نصف دیگر جامعه )زن ها( اصالً 
 یاتاز بزگترین کشف به یکی ، در غربزن ها  مند شدن ارتباط توانبه  توانست. درین جا بایدمی امکان پذیر بوده ن

ساختن زن ها داشته و بیشتر از هر فکتور دیگر  توانمندشود و بزرگترین نقش را در می یاد آوری  آن که کمتر از
 باشد. می اهمیت داشته است اشاره کنم و آن عبارت از کشف یا اختراع قرص ضد حامله گی 

با  سر ساخت تاجامعه شناسان معتقدند که این قرص ها برای بار اول در تاریخ بشر این حق و اختیار را برای زن می
ه ک وقت بار داری فرصت آنرا پیدا کنند تا با فراغت از بارداری های متواتر در مورد بار دار شدن و تعین و تصمیم

در جامعه با مرد تر و مؤلد  تر به حیث عضو فعال بتوانند ، کردمی قسمت اعظم جوانی و میانسالی آنانرا احتوا 
 ی و اجتماعی این توانمندی ها ضرورت به یادآوری ندارد. تاریخ بزرگ نتایجند. نهمسری کهمکاری و 

 ، مردمکه سبب نجات  توانمندی ها ها ومؤفقیت  ولی متأسفانه در ممالک شرقی و اسالمی به عوض تقلید از این
مثال هایی از انحرافات  با ، شودمی ناتوانی(  ، ناداری ، )نادانی مظلوم اناث از مثلث نکبت یعنیخصوصاً طبقه 

 ۀیا مثال های سطحی نگراندر غرب و  بی ستری زنهاو  ، آزادی همجنس گرایان ، اعتیاد به مواد مخدر ، اخالقی
عمیق و بی مانند برای نفی کردن تحوالت  ، شوهر در روز عزا داری" و غیره ۀبیم خانم به پول ۀمانند "عالقدیگر

 . آیدمی کوشش به عمل  ، تاریخی
ل ها دلی برای این واقعیت ده باشد ومی در شریعت اسالمی مساوی ن که حقوق زن و مرد ما باید صادقانه اذعان نمائیم

در دفاع از درین جا به نوشته محمد قطب  برای جلوگیری از طوالنی شدن کالم اما فعالً  ، توانیممی و مثال آورده 
خواهم تأکید می  ازم. ولیپردمی ن که ده ها شگاف منطقی در آن وجود دارد ، غربدنیای  ۀحق زن در شرق به مقایس
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لو و تغییرهرگونه ریفورم و  ، واقعیت ها برای پرده پوشی از اینو اصرار افراد خبیر  مصلحت جویی هانمایم که 
 سازد. می مشکلتر را  جزئی

 محیط دیگر و زمان ، به حیث مخالفت با دین اسالم که تحت شرایط دیگربحث و روشنگری درین زمینه را ما باید 
لقی ت مردم در دراز مدتبه خیر باید بلکه بیان و بحث روی آنرا  ،  نداشته و نداریم ابراز گردیده استدیگر ارشاد 

وچک آوردن کادامه دارد. پایان نیافته و دانیم که پیام پیامبران به پایان رسیده اما کار ما برای عدالت می همه  نماییم.
سال بکار داشته باشد ولی بدون همیاری و پشتیبانی مردان در راستای مساوات زن با مرد ممکن ده ها  تغییرترین 

زنان برای توانمندی و مساوات به شکست قطعی مواجه خواهد شد. ما  ۀتالش و مبارز ، نجیب و با وجدان ، آگاه
یندگان انتقال دهیم و به حیث حسن مانند مشعلی از گذشتگان خبیر گرفته و به آرا  مردان باید روحیه عدالت خواهی

 و چند بیتی از حضرت موالنا :چه بهتر ازگفته ء حضرت محمد )ص(  ختتام این عرایضا
 

 گردد"  )حضرت محمد ص(.می شود و مرد لئیم و سفله بر زن غالب می "زن بر مرد کریم غالب 
 

 غالب آید سخت و بر صاحبدالن  ر که زن برعاقالنـگفت پیغمب
 ایشان تند حیوانست بند ردــکان  الن غالب شوندــاز بر زن جاهـب

 ست غالب برنهادا زانکه حیوانی  کم بود شان رقت و لطف و وداد

 حیوانی بود و وحشت وصفخشم   انسانی بود وصفمهر و رقت 
 

 موالنا جالل الدین بلخی
 

 با عرض حرمت. داود ملکیار
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