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 42/60/4613                 سیدهاشم سديد
 

 !آموزه های زن ستیز دينی ممکن نیست احقاق حقوق زن بدون نقد
 بخش دوم

 
 آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم
 احساس سوختن بـه تماشا نمیشود

 

که آموختن، اگر از آن برای  ،مطرح شد الاين سؤ علق،السورۀ پنج  چهار و تأکید بر آيۀ، با در اخیر نوشتۀ قبلی
استفاده  (هستی ـ خدا شناسیاز منظر متدينین ) انجام اموری در راستای آسان ساختن مشکل ها و بهبود زندگی انسان

 . چه سودی برای انسان خواهد داشتنشود، 
مقصد هدف، خود در نفس خود يا  ،ديگری استامور برای انجام راه و آغاز کار  و ياد گرفتن خواندننوشتن و آيا 

  چیست؟ و غايت مقصد  هدف و و مقصود اين امعن ،ستا و مقصد غايتهدف و اگر  .باشد غايت می و
يعنی نجاری را  نکند، هولی بعدًا از آنچه آموخته استفادبه معنای ساده تر اگر شاگرد نجاری، نجاری ياد بگیرد، 

 و فعال در جامعه و به عنوان يک عضو سالم  منحیث يک حرفه و کار برای پیشبرد امور معیشتی و زندگی خود
و چه نفعی ـ  چه چیزی برای وی آورده است نجاری نظری يا عملی و آموختنشاگردی ها  سال رفادامه ندهد، َص

 آيا اين همه وقت را  ؟برده است ی هم عتاب و عقاب استادزحمت و گاه همهاز آن ـ و جامعۀ وی اين بدبخت روز گم
 ؟با بی معنائی نگذشتانده است؟ و او بیهوده

ال برانگیختن حس کند و کاو غالب مسلمانانی است که به خواندن قرآن يا ترجمه و بعضًا اين سؤ منظور از طرح
بطن بینند و حوصلۀ رفتن به  الم را میو به اصطالح ظاهر ک کنند  می ر بسیار مختصر يا نارسای آن اکتفاءتفاسی

در مسجد و  ساعت ها گهی هم دانند و  پیرو دين می عالم و به رغم آن که خود را ندارند؛ يک کلمه يا سخن را
خود را بی نیاز از  و اکثرًا ؛دهند و نظر می می کنند يون و مناسبت های ديگر در بارۀ دين صحبتراديو و تلويز

 ،گیرند و بخشی را که به سود شان نیست يا بخشی را می دانند؛  آن میبايستۀ دين و آموختن فکر کردن پیرامون 
 .گذارند می

." دانست ياد داد نمی و به انسان آنچه را   .همان كسى كه به وسیله قلم تعلیم نمود: "گويد در مورد انسان، آنجا که می
 . از هم ندارند ماهیتی جدا های بیولوژيک،، باوجود تفاوت مردزن و  ،خلقت در فلسفه عمومی بايد گفت که

ها، معموال به  ما از انجام کار يا مقصود تصورو   هستیم یما انسان ها موجوداتی محدود و ناقصکه شود  گفته می
 و حصول ش قصد رفعا فعلقول و ندارد تا با و نیازی  نقص اما خداوند . دست آوردن سود يا رفع يک نیاز است

 . داشته باشد
ايجاد اقتضای  از منظر خلقت نسانا آفرينش. خلق انسان به کمال رسیده نبود ،خلقت انسان خداوند در زمانقصد 
از جمله خلقت انسان، خود  ،است که همه چیز انسان با آفرينش و ايجاد کردنزيرا  ،داردو به کمال شدن را  کردن

 . کند پیدا می امعن انسان، کار و حتی جهان وی
و  و ايجاد کردن کار و تولید و آفريدن اگر به ،و دانستنتن و خواندن و ياد گرفتن معلول ـ علت نوشچرخۀ علت ـ 

در معارف است و خداوند  نداشته باشد، ناقص اهر امری که معن. ای پیدا نخواهد کردعنهیچ م ،منتج نشود تغییر
  .شود که از هر نقصی منزه است واجب الوجود خوانده می  يکی از جهات ـ  ـ دينی از آن جهت

از نوشتن  که دیينارفبرای کار يا کار های ديگر باشد تا  ه ایمقدم ،گرفتن به همین دلیل بايد نوشتن و خواندن و ياد
و آنچه را  ،ايجاد کردن تکمیل گردد و آفريدنبا  شود منتج می و بکار بستن آموختن  شود و به و خواندن آغاز می

 . پیدا کند ار داشت به پايۀ اکمال برسد و معنداوند در واقع در نظخ
و هم در  نوشتۀ قبلی هم در من،اصلی پیام   .بايد از آن استفاده هم بکند ،ساده وقتی انسان می آموزدو کالم به زبان 

 :اين است که ـما  دينی منسوب به خردمندانبه جامعۀ  ـ  اين نوشته
  1-  مکلف ساختن انسان به نوشتن و خواندن و ياد گرفتن اين نیست که بنويسد و هدف و مقصد خداوند از

 ، وو بپوسد کند بسنده آموخته استو به آنچه  بگیرد و به گوشۀ بخزد بخواند و ياد

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadeed_s_hachem_ehqaaq_hoquq_zan_p2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sadeed_s_hachem_ehqaaq_hoquq_zan_p2.pdf
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  4- ،اصل و فرع، شرط و شروط، توضیح و متمم ها مکمل ها در جستجوی معانی پنهان، رمز و راز ها ،
، تصريح شايستۀ  آيات اصالحی تدريجی ـ مانند منع شراب در سه مرحله ـ صريح،ها، تشريح احکام  درست مثل

د و از طرف ديگر باشند تا از يک طرف مردم روشن شو . . .و  ، شأن نزول آيات، عصر ظهور اسالمبهاتاشمت
   .راه سودجوئی سودجويان مسدود گردد

 
در سال و با   به قول باقی ـ ـ  و با حرکت ملیمتریپیام من به روشنفکران در آن نوشته تنها اين بود که با سکوت 

علیه مردم را، بخصوص  و دکانداران دين دنباله روی از توده ها ـ عوام ـ خشونت تئوريزه شدۀ غالبًا به ناحق دين
  .توان از بین برد علیه زنان را، نمی
   .بايد طی کردماجراجويانه  پرش يک يک ساله را با يک جهش واين هم نیست که راه  ، امامعنای اين پیشنهاد

ستیز  آموزه های زن : "به روشنی انعکاس يافته است ، در بخش اول و بخش دوم مقالهعنوان خود در ،پیام چهارم
 !!، نه همۀ دين"دينی

 هم حرکت های جهش وار ،هم تفکر حرکت ملیمتری در سالهم آموختن تنها به مقصد آموختن،  ،چنین تفکری
 . اشتباه است ،اين پیام به نقد همۀ دينفهم و تشريک و هم ماجراجويانه 

با مردم ـ چه بخواهیم چه نخواهیم و چه به  و گره خوردگی ما با توجه به گره خوردگی مردم با دين اهانديشه اين 
و ملت و  چنین برداشتی به نفع جامعه. یستن هیچ کسی به مصلحت ، دين اعتقاد داشته باشیم چه نداشته باشیم ـ

 . نیست ، حتی به سود دين همکشور
کار از برای  منحیث پیش نیازی  ـ گردد واجب میيکسان گرفتن بر همه ـ زن و مرد ـ  نوشتن و خواندن و يادوقتی 

از  و شناخت بهتر هستی و خدا ،از يک طرف و باال بردن سطح زندگی انسان ها و تولید و آفرينش و ايجاد کردن
مرد و هم برای گرفتن هم برای زن و  ن و بهره بردن از نوشتن و خواندن و يادبايد حق کار کرد  ـ طرف ديگر

  !باشديکسان 
تنها يادگیری معارف اسالمی نیست،  ،است یريی که در قرآن به آن اشاره شدهاين را هم نبايد فراموش کنیم که يادگ

 . بايد بیاموزند ،باشدشد که علم را حتی اگر در چین هم  یصیه نمر آن در دين اسالم به مسلمانان تودر غی
  !، بخصوص علوم اسالمی نبودندعلوم دينی ،نددر آن زمان در چین  وجود داشت علومی کهاز ياد نبايد برد که 

که نماد واقعی از  و صاحب بینش و منش انسانی، هدف از آوردن اين مثال اين بود و است که علمای خردمند دين
با خوش قلبی به نفع دين  ها رادر قرآن توجه کنند و آن ه ایهر نکت به ،و مردم خواهی هستند داری دينداری و مردم

  .ته های ديگر ارتباط و تعمیم داده و تفسیر کنند که هم خدا خوش شود و هم خلق خدابه نک و نفع مردم
خشک  ،در برابر عالم نما های متعصب، خشن، مشکل آفرين، تنگ نظر ، بايدبا اين کار مثبت و نیک شاناينها 
و مروج معارف و ادب و اخالق  و مردم فريب، با انديشه و گفتار و کردار، بیايستند ، سیاست زده، سودجومغز

  .می شودهمانگونه که گفته  باشد، و در خور انسان که در خور دينگردند کاماًل تازه ای 
 سخت دينی لی علمایو ،است مشروط گرديده امر ديگریبه يکی از مسائل ديگری است که اصاًل هار زن مسئلۀ چ

دانند، تأکید  می اسالمی را پايۀ فلسفۀ حقوق" عدل" باوجوی که همۀ آنهاما هیچگاه نخواسته اند بر اين اصل،  گیر
  .کنند

ولی علمای تنگ نظر و خشک  ؛ است گرفتن چهار زن فرعو  به چهار زن، اجرای عدالت اصل در آيۀ مربوط
دهند و بر فرع  انديش ما، برخالف علمای خدا ترس نیک انديش، در اين مورد اصل را مورد اغماض قرار می

  . کنند بیشتر تفاهم و تأکید می
ريخی که از أ، با تجربۀ ت"ترسید نتوانید عدالت بر قرار كنید به يك زن اكتفا كنید اگرمى " :اين آيۀ مکمل و متمم

، به صورت قطع گرفتن چهار زن را ممتنع می و داريم رويۀ مرد های دو ـ سه ـ چهار زنه با زنان شان داشته ايم 
 .سازد

اور و نتیجه به اين ب مسلمان ی واقعًابینیم که اکثريت محقیقین امروز، وقتی در خصوص دين تحقیق می کنیم، می
هم در  اءسورۀ نس 141آيۀ . از امور محال و ناممکن است چند زنه مردان يت عدل در میان زنانرسیده اند که رعا

 .حريص باشید( بر عدالت)توانید میان زنان عدالت کنید هرچند  گويد که شما هرگز نمی اين مورد با صراحت می
عدالت در بین زنان آن مقدارى كه بر مردان : "به اين نوشتۀ يکی از علمای حق بین و حق پرست دينی توجه کنید

حق  ،دند، اگر حق يكى را مى دهناين است كه در عمل و سلوك بین آنان مساوات و برابرى را حفظ كن واجب است
د، اين ننكند كه حقوق ديگران را ضايع بگذار اند و دوستى و عالقمندى به يكى از آنان وادارشنديگرى را نیز بده
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د و از معاشرت نآنان احسان و نیكى كن ۀمآن مقدار واجب از عدالت است و اما مستحب از عدالت اين است كه به ه
 "دنو به هیچ يك بد اخالقى روا ندار د نبا هیچ يك از آنان اظهار كراهت و بى میلى نكن

ال را به علمائی که به گرفتن چهار زن ؤاين س ال اين است که آيا چنین چیزی در عمل تا کنون ديده شده است؟ ؤس
 . سازم هم راجع می ،ورزند می فشارند و تأکید بر حسب حکم قرآن پا می

آيا يکی از اين مردان قادر به اجرای عدالت و  در جامعۀ ما نمونه های زيادی از مردان چند زنه وجود دارند؛ 
 بوده اند؟ و اطفال زنان خود در میان زنان خود یو برابربرقراری مساوات 

تنع بودن عدالت و مساوات بجای حق گرفتن اگر جواب منفی است، که بايد باشد، چرا نبايد علمای ما بر امر مم
 کنند؟ چهار همسر درنگ و انديشه نمی

هنوز در آتش قرار نگرفته اند، تا احساس يک زن محکوم و بیچاره  ،بیت باال ايد برای اين که خود به قول شاعرش
 .و فرزندان محکوم تر وی را پیدا کنند

 
 پايان


