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 لۀ زن در اسالمأچند نکته پيرامون مس
  )ی باد گرامچھشت مار(

  

کوشيده است برای سه پرسش اساسی دربارۀ » فاحشگی، مقام زن در اسالم«اين قلم پيش از اين در نوشتاری با عنوان 

ليل فروپايگی زنان نسبت به مردان  زنان، يعنی شغل و حرفه و محل درآمد، سن بلوغ و سن ازدواج و سرانجام دۀمسأل

ِکنيم و سپس از مبارزۀ زنان عليه دشمن  ھا را در اينجا با وضوح بيشتری تکرار می اين پاسخ. ی بيابدئھا در اسالم، پاسخ
   .اسالمی خواھيم گفت

 خدمات ۀ و ارائکه از ديدگاه قرآن تنھا محل و ممر درآمد زنان و تنھا طريق تأمين معاش آنان تن فروشی  نخست اين-

رمز و اسم شب آن . اکبر بلندتر و رساتر است  اجورھن از بانگ هللا-جنسی است؛ به طوری که در قرآن طنين اجورھن

 سورۀ نور از زنان سالخورده که ۶٠ تدر آي". به مبلغ معلوم و مدت معلوم: " در فقه اسالمی از اين قرار است ھم

فروش سکس و ارائۀ » کار«ياد شده و به روشنی پيداست که منظور از » تادهازکاراف«ی ندارند به ئاميدی به زناشو

   .خدمات جنسی است

 حاال يا با ازدواج دائم و دريافت - که چون اسالم کار و حرفه و شغل زنان را تنفروشی تعيين کرده است   دوم اين-

 لذا سن بلوغ و سن ازدواج زنان را تا -مھريه و يا از طريق ازدواج موقت و به روش صيغه و توافق ساعتی و زمانی 

با اين تمھيد گويا . برداری جنسی از آنان افزايش يابد اند تا دوره و زمان بھره  سالگی کاھش داده٩حد ممکن يعنی به 

  !توانند از ھمان خردسالی با فروش سکس به استقالل اقتصادی دست يابند امتيازی ھم به زنان تعلق گرفته که آنان می

زن اصالت » فرج«ای است که به  ل سوم به اين صورت است که نگاه اسالم و قرآن به وجود زن به گونهاؤخ س پاس-

در حقيقت . کند  است و ھستی زن را در فرج وی خالصه می» فرج محور«به عبارت ديگر نگاه اسالم به زن . دھد می

شناسد که به گرداگرد عضو جنسی زنانه  ای می زائدهاسالم زن را نه انسانی کامل و مستقل ھمچون مرد، بلکه به مثابه 

تماس داشته » فرج«به ھمين دليل مرد ھنگام لمس ھر نقطه از بدن زن، در واقع با وجود مستقلی به نام . شکل يافته است

ھمچنين اصرار اسالم به حجاب زنان و پوشيدن سر و ) ۶مائده . (و اين عمل وی حکم جماع دارد و بايد تطھير شود

. موی خود، تأکيدی است بر ضرورت پوشيدن فرج و نمادی است از حجاب فرج زن که به کل وجود او تعميم يافته است

از مردان نيز خواسته شده که نگاه خود را از زنان باز بدارند، زيرا ھر عضوی از بدن زن چون سر و مو و چھره، 
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يکی از کارکردھای حجاب، حفظ و حراست از ھمين  )٣٠نور . (کند و بدان اشاره می» فرج«نشانی است از وجود 

از ھمين روست که در مورد زنان سالخورده که . کاالی قابل معامله و قابل خريد و فروش است که پيرزنان فاقد آنند

اند و فرج آنان يعنی در واقع تمام وجودشان از حيز انتفاع ساقط شده است، لزومی به  جذابيت خود را از دست داده

   )۶٠نور .(شود ت حجاب و پوشيدن بدن آنان ديده نمیرعاي

شود  که، پستی و فروپايگی زنان در مقايسه با مردان، فقط دراين حقيقت قرآنی خالصه نمی از ھمه مھمتر اين ای هنکت

 کامل يک زن بيشتر است و يا حتی ۀ بيضۀ چپ مرد از ديۀ مردان است و ديۀ آنان نصف ارث و ديۀکه ارث و دي

ًبلکه اساسا حضور و وجود زن بدون مرد و بدون ھمراھی و ... »الرجال قوامون علی النساء« گفته شده ًصراحتا

 ٢٨٢ ت دقيقتری از آيرائتقدرستی پی برد که توان ب به اين حقيقت زمانی می. ًپشتوانۀ مرد، مطلقا ھيچ ارزشی ندارد

اند که چنانچه دو مرد پيدا  امله، ھرگز شرط نگذاشته، به جھت گواھی بر يک معتدر اين آي. سورۀ بقره داشته باشيم

نشد، الزم است که چھار زن شھادت دھند و نتيجه بگيريم که ارزش زن نصف مرد است؛ بلکه گفته شده است که اگر 

پيداست که بدون حضور مرد، گواھی ھزار زن . دو مرد حضور نداشته باشد، می بايد يک مرد و دو زن شھادت دھند

پوشی کنيم، خواھيم ديد که ضرورت وجود دو زن به خاطر  تازه اگر از اين نکته ھم چشم.  ارزش و اعتبار استنيز فاقد

ی را ئشوند، بلکه به اين دليل است که اگر يکی از آنان پيمان کذا برابر می) مرد غايب(اين نيست که با يک مرد 

ود ضعف و نقصی چون فراموشکاری را در زنان، قرآن در اينجا پيشاپيش وج. فراموش کرد، ديگری يادآوری کند

  .فطری و مسلم و اثبات شده دانسته است

  

  مبارزات زنان

اسالم بيشترين نيروی خود را از سلب حقوق زنان . ای از علل دوام اسالم به سرکوب زنان وابسته است بخش عمده

 و  شوند، از نوع طالبانی ھای اسالمی که برای کسب قدرت و حکومت کردن ساخته می کند و ايدئولوژی تأمين می

. ھای زنان بنا شده و قوام يافته است ق و آزادی محدود ساختن حقوۀًداعشی و نوع جمھوری اسالمی، تماما بر پاي

ای برای آنان ارزش و اھميت  گذارد و به اندازه اند که اسالم آنچنان به زنان احترام می آخوندھا و متوليان اسالم مدعی

اين در حالی است که با سورۀ نساء در حقيقت نخستين . ای از قرآن را به زنان اختصاص داده قائل است که سوره

ھای طبيعی خود  ھای بنای حکومت اسالمی، بر اصل محدود کردن و محروم ساختن زنان از حقوق و آزادی خشت

ی با ميزان احترامی که اسالم برای زنان قائل است، به اين نکته ئگذشته از اين بھتر است جھت آشنا. (شود استوار می

بايد وضو بگيرند و خود را پاک  ن زنی را لمس کردند، میکه بد توجه کنيم که مردان، ھم بعد از ريدن و ھم بعد از اين

  )۶مائده ! کنند

ی و غيرانسانی است که ھيچ مسلمان و ماله کشی قادر ئافتاده و قرون وسطا ای وحشی و عقب نگاه اسالم به زن به اندازه

 از ھمين نقطه و به بدون شک در دوران مدرن. نيست اين حفره و چالۀ گود و گشاد را ھموار و صاف و صوف کند

ای برای آن در چنته  ِعلت ھمين ضعف، بيشترين ضربه و تخريب متوجه اسالم خواھد شد و دشمن اسالمی ھيچ چاره

ای است که سرانجام کل اسالم را در ھمه ابعادش به درون  چاله لۀ الينحلی به نام زن، سياهأمشکل و معضل و مس. ندارد

تر از آن شرايطی است   مسائل زنان در عصر جديد و دوران مدرن بسيار متفاوت.کند کشد و مضمحل می خود فرو می

 امروزه برابری زن و مرد و حقوق يک. بينی کنند اند پيش که حتی بزرگترين متفکران اسالمی زمانی به فرض قادر بوده

و حقوقی است تصاحب شده و ھای زنان و استقالل و تسلط زنان بر تن خود، اموری است پذيرفته شده  سان آنان و آزادی

در دوران مدرن، تالش و مبارزۀ زنان کشورھای اسالمی و به ويژه زنان ايران در جھت کسب حقوق و . برگشت ناپذير
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ھای انسانی و اجتماعی خود، به آشکار شدن ھر چه بيشتر ماھيت زن ستيز و ضد بشر اسالم و به آگاھی  آزادی

 بی امان خود برای ۀھر گامی که زنان در اثر مقاومت و مبارز. منجر گرديده استُتری از محتوای مجرمانۀ قرآن  عميق

 نه - گذارند   خويش توسط اسالم و قرآن به پيش میۀکسب حقوق از کف رفته و احترام و ارجمندی و کرامت لگدمال شد

شد  الم و قرآن مجبور خواھند ِ دشمنان الھی آزادی و متوليان اس-فقط در جمھوری اسالمی بلکه در سرتاسر جھان اسالم 

در دوران . کنند ھای تاريک و گورھای ماقبل تاريخ خود عقب نشينی  ھای متروک و دفينه صد گام به انتھای سوراخ

ًای است جديد که دشمن اسالمی در مقابل آن خود را کامال بی دفاع   زنان با اسالم و قوانين شريعت، تجربهقابلتمدرن،  ِ
ای که در اثر چھارده قرن ستيزه با انسان و  ِدشمن اسالمی به رغم ھوشياری بيمارگونه. جه شده استيافته و دچار سرگي

الوقوع به دست آورده است، اما در برابر  ھا حفاظت و حراست از خود در برابر نابودی قريب آزادی و ھمچنين قرن

  .رسد ًشرايط مدرن و متفاوت اين دوران، کامال آشفته و متزلزل به نظر می

ھا و  ھا و زمينه  حوزهۀی قادر است اسالم را در ھمئ خواھی زنان ايران، جريانی است که به تنھا موج جديد آزادی

. رو سازد و دگرگون کنده ای روب  عمدهؤالسابعادش، اعم از اعتقادی و عبادی و ايمانی و ھويتی و قانونی و اخالقی، با 

دختران خيابان «و کارگزاران حکومت اسالمی در برابر نبرد شجاعانۀ ھا  هللا ھمين روزھا شاھديم که چگونه آيت

ھا، دست و پای خود را گم کرده و زبانشان به لکنت افتاده  عليه حجاب و اصرار زنان به حضور در ورزشگاه» انقالب

 نايب رئيس مجلس اسالمی و علی مطھری و ناصر مکارم شيرازی هللا سخنان آيت. (اند و به الک دفاعی فرو رفته

  ).گويای اين وضع است» دختران خيابان انقالب«وزير کشور دولت حسن روحانی در بارۀ پديدۀ  مانی فضلیرح

ِتاکنون دشمن اسالمی مردم ايران، از طريق محدود کردن زنان در واقع کل جامعه را سرکوب و مھار می . کرده است ِ

گيرند، به  رفتۀ خود را بازپس می  و حقوق از دستھای انسانی و اجتماعی ر ميزان که زنان آزادیبه ھر شکل و به ھ

ای را تجربه  ھای تازه ھای شناخته شده، گشايش ھا و عرصه  حوزهۀھمان شيوه و به ھمان مقدار، کليت جامعه در ھم

  .خواھد نمود

  

  


