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  قرآن از »زنانه« لیر و تاویتفس ، ترجمه،به خوانشاز ین
 

  يد توسلياهن
  ۳۱/۱/۹۲: روز شنبه، مورخ  سايت جرس،: منبع

  
 يدر ترازوحجاب «مانند ، يفلسف/ يپژوهش گوناگون يها هي، از زاو»حجاب« ةدبار يرا مقاالتياخ

ت يدکتر سروش دباغ در سا ةنوشت... و» است يراخالقيکدام غ: يحجاب يب اي يعفت يب««و  »اخالق
  .نظران به دنبال داشته است صاحب يبرخ يرا از سو يمتفاوت يکه نظرهاجرس منتشر شده 

و فلسفه ] سنده دارمينو» جنس«د بر يتاک[جوان  يمرد يکه از سوجا  ن مقاالت از آنيا انتشار
ند و يم خوشاي، برانوشته شده ار دارميبس يهمدل، اش به اسالمشانهيکه با نگاه و باور نواندخوانده، 

شد،  ينوشته مهم جوان » انزن« يکاش از سو ياز آرزو داشتم يش از هر چيها، که ب ن مقالهيدر روند خواندن ا. استدوارکننده يام
 /نظام مرد »اقتدار هنوز موجود«م به ا قيبه باور عمگر يک بار دي) هم ندارد يچ منافاتيه ،شانين آرزو با اقدام مثبت ايگرچه ا(

ن يت ايه، موجودگرچ. ن آوردميقيک و هزاره سوم، يست و يسده ب يلوهان دهکده کوچک مک يتاليجيدر جهان د يپدرساالر
دانم، اما متاسفانه وجود و حضور آن را به عنوان  ينم و نميب يک سان نمين جهان ذکرشده، برابر و يهم يجا ياقتدار را در جا

انسان و « عتيطب ةعادالنر يفطرت و ناموس اجتناب ناپذ رابربر، در ياخ ةدو سدکه  ييرايت مي؛ واقعمفته اريپذرقابل انکار يغ يتيواقع
  .در حال رنگ باختن است» زنان« سود، به »تيانسان

نقد و ؛ ارمد يآگاه ،زينخواهد بود و هست به من  ن مقالهيخواننده محترم ا ياز سوراد يا ايکه احتمال نقد  مهم هم نکتهن يابه 
 يحقوق برابر و عادالنه انسان« ةکه در حوز ،سال انياما م - گرچه نه جوان -  يزن يمن به عنوان» کاشِيا« نيبر ا يموجه و منطق يراديا

را، بر عهده آن  ياحتمالن پرسشِ يپاسخ به ا !! ستان حوزه ورود نکردهيچرا خود به ا ،که دکنيم يگر ز پژوهشيناچ يدر حد» زن
» در اسالم در جهان و» حقوق برابر و عادالنه زن«گذارم که مقاالت گوناگون من در رابطه با دفاع از  يم يگروه از خوانندگان محترم

دارم، » ينين چنيا« يکه از ورود به بحث ها ياجتناب ةن، با هميبنابرا. اند دهيشن ايخوانده ... ها و يران ها، سخن تيات، سايدر نشررا 
ر و يخود از درک و تفس» يحقِ انسان«ر از اشاره به چند نکته در رابطه با ي، ناگزستينيفم شِينواند مسلمان ةبا شناسنام يان زنبه عنو

که  يشيگر مسلمانان نوانديکه، بر اساس همان کتاب، برگردن من و د يحق. ، که مخاطب آن هستم، شدم»قرآن«ام  ينيل کتاب ديتاو
 ،پندارند يم زمان ها و مکان ها ةدر هم انسان» رورتيص«ر شدن و يدر مس ير و چراغ راهيو اجتناب ناپذ يقيحق يرا، که امر» نيد«

در جهان د و عدالت يتوح يبرقرار يبرا يشود، اصل جستجوگر ينجا منظور ميا» نيد«ست آن چه از  يهيبد. گذاشته شده است
 يف ميتعر» نيد«ن، ير نام دين منشعب شده و خود را زيکه از د يياگر شقاق هيو د... عت و يمذهب و شر ياست و نه آبراهه ها

  .کنند
با موضوع  که در رابطه با سلسله مقاالت سروش دباغ يگونگونه يهابحثنظر نسبت به ادداشت، اظهارين ينوشتن اهدف من از 

ن و ينخست ةشير يخيتار/ ياسطوره ا يسمانند بررآن،  يهاو مولفه» حجاب« ةمقول بهورود ز ين آمده و »جرس«ت يدر سا» حجاب«
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ار ين نقد بسيچنو هم ن و امروزيشيپ ةاز و نقش آن در جامعين ان ويل آن در ادير و تاويتفس ن ويشيپ يايدر دن» حجاب«زمان آغاز 
، هستند» زنان«نها تنها و تشمول آن که  حجاب ار مهميبس ةموضوع و مسئل ةد درباريبا» مردان«تنها  يکه چرا و تا کنيام به ايجد

که از ورود  يزيپره ةتا با هم چه من را بر آن داشتاما آن .امپرداخته گر به آنيد ييکه در جا ؛ستين ،نديبنما يا منفياظهارنظر مثبت 
ضمن  - ، ياصغر غرويعل يآقاجناب  ينقطه نظرها يرابطه با برخچند نکته در به ها دارم، ل در رسانهين مسايااظهارنظر نسبت به به 

   .کوتاه داشته باشم يااشاره »اجبار ايانکار : حجاب«در مقاله  -و ارزنده شان،  يپژوهش يشان و باورهاياحترام به ا
مسئله حجاب «: شان در مورد مقاله مزبور، تحت عنوانيدر نقد و نظرات ا يبلطسروش دباغ، خود، مدکتر ست که يادآوريالزم به 

داشته باشد؛ اما نگاه  يانهمنياسم ينويکه من م ين مطلبيد با ايها شابخش يشته است، که گرچه در برخنو» مند از قرآنو فهم روش
  .رددگ يد تلقيشان بايمتفاوت از ا يمن از منظر

 »....ه از قرآن مشخص شده، يکم حجاب در دو آح«: دنسينويم »اجبار ايانکار : حجاب« ةآغاز مقالدر  ياصغر غرويعل يآقا
 يکيکند،  يان ميح در قرآن را بيصر ي، که دستور و امر)احکام(» حکم« ه با مفهومِيدو آن يا ايآکه  ديشان پرسياز اد يبانخست 
د يبارسد،  ين به نظر مين چنيشان مثبت باشد، که ظاهرا اياگر پاسخ اهستند؟ » حکم«قرآن مشمول مفهوم  يه هايآ مةا هيو آاست؟ 

 يا حکمي است )Synchronic( »يهم زمان« ي، حکم»نور«سوره  ٣١و  ٣٠ه يدو آ درشان يره امورد اشا حکما يآبپرسم که 
صادر شده آن نزول ان شتوجه به ها و بدون ها و مکانزمان ةهم ين حکم برايا ايگر آيد ي؟ به عبارت)Diachronic( »يدرزمان«

در  يمورد يمشخص و معلوم و برا يست با شان نزوليکما حيو  - ...دن ويکردن، عدالت ورز يکينمانند نماز خواندن،  - است 
ما امروز  يستيط زيشک کامال متفاوت از شرايکه ب يطيشرا ؟اندستهيزيم طيکه در آن شرا يآن روزگار و زنان يستياجتماع ز

  ؟خواهد بوداز امروز  تر متفاوت يطيشراز ينده نيبوده و در آ) زن و مرد تواما(مردمان 

 ينظرمحققان ارجمند و صاحب ستهامدت«: دنسينويماشاره کرده و  يبه موضوع مهم تراز مقاله خود  يگريد شان در بخشيا
روزآمدکردن قرآن در ست يهيدب .»...از مسائل، قرآن را روزآمد کنند، يي کوشند در پاره يرعرب ميدر جهان اسالم، از عرب و غ

را يز .باشد ين ميل نويعلم تاو يها يژگيو منطبق با و درست ،ي، علم، موجهکين يامر) Diachronic(» يدرزمان« لِياز مسا ياپاره
او، که  يهاها و نشانههيو از زبان آ يدگار هستيآفر يجا که همه و همه از سواز آن] در متن مقدس[... و يتئور ،نظر ،دهيا ،دهيپد هر

ژه يرا به و يهست ةدگار، هميگونه که آفرهمان ؛هستندروزآمد کردن قابل و  ايپوشود، يها هستند، ابالغ م»انسان«از آن  يبخش
 ؛قرار دادهده و يآفر» ستايا«و نه » ايپو« ييزمان و فضامکان و م، در يفهميم و مينيبيم و ميزادگان در آن هستيمرا که ما آد يييهست

م و ينيبيکه م ياتينين عيا ن با توجه بهيبنابرا. است ر و شدنييتغرشد،  ،نقطع در حال حرکتيکه مدام و ال ييمکان و زمان و فضا
 يافت آن از سويکه پس از در -  استدگار يآفر... ده و نظر و دستور ويکه ا» قرآنمتن «روزآمد کردن  يبرا يم، هر کوششيفهميم
از احکام کردن »روزآمد« ةنير گزاگ .شوديدگار ميخود آن آفر يمندن قانونيز مشمول همين - زادگان ابالغ شده يآور به آدماميپ

اش با  ليو در اثر تصادف اتومب سنهيز يکه مثال در آالسکا م يمسلمان يبرا راشتر ه يدتوان  ي، چگونه مشودقرآن حذف  يدرزمان
  ن کرد؟ياست، تام شده اون شد هموجب کشت ن،يزم ةدر آن خطمسلمان  يشهروند

شتر متضمن يک کتاب بيکه قرآن  ]نظر در جهان اسالم محققان ارجمند و صاحب[اند  شدهن باور يو بعضاً بر ا...« :دنيافزايم شانيا
خود را  يت ساختارياز هو ي، بخشيخيک گذرگاه تارياش سازند، که در هر دوره با عبور از  ست، و از پس آن چند پارهياحکام فقه
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که فقط به  يکتاب ،کتاب مقدس –مانده، قرآن  يک نام از آن باقيها ده، تنين بنهاده، و اکنون که به ما رسيا به عمد بر زمياز کف داده 
روانش داشته يبر پ يمحدود يالمجموع، آثار معنوثيتواند من ح ين تقدس ميد باشد، و هميجهت مقدس بودنش مورد احترام با

را يدارم، زن يل همدلين تحليمن با ا ».اشندد از آن توقع داشته بين مقدار نبايجز هم يزيمان آورندگان به آن هم چيباشد، و تابعان و ا
نه ! دشبا يمتضمن احکام فقهشان يراب ،قرآن ،رعربينظر در جهان اسالم، از عرب و غ محققان ارجمند و صاحبنم که يبين نميچننيا

ساسا در اجتماعات آن روزگار امبر، ايکه در زمان نزول قرآن بر پ ياز پاسخ به مقوالتينن ي، قرن ها پس از قرآن و بنا بر هم»فقه«مگر 
 ي، به وجود آمده است؟ مقوله اشده يازشان در جامعه احساس ميه ن، کيقرآن يحکم ها يکردن برخ»روزآمد«و  بودوجود نداشته 

از  يخشب يخيبا عبور از هر گذرگاه تاردر هر دوره  ، قرآنکهن يبر ا يشان مبنينظر ا نيا زين !راد دارندينسبت به آن ا يغرو يکه آقا
آنان  يبرا ،باشد مگر ينرفتيپذ دتوان ينمهم  ين نظريچن !الخ....شده و  ن نهادهيا به عمد بر زمي دادهرا از کف  اش يت ساختاريهو

، »يدنيشن«و هم  »يخواندن«هم  ست يمتن ن کهين اي، در ع»قرآن«که  يدر حال !دانند يستا ميا ي»کارکرد«و  »روح« يداراقرآن را که 
در روند ماند،  ينم يبود تا اکنون زمان باق يست و اگر نم يندگيپو يکه دارا ياما مانند هر متن، »ناس«: ن اشيمخاطب يبراژه يبه و

چ يهن که يضمن ا ،ست يمخاطب و باورمندش قابل قبول و قابل بررس ياز قرآن از سو يهر فهم. شود يمده يفهم اش خوانده شدن
! بشود و باورمندانمخاطبان گر يد ياز سو ،قرآنمتفاوت از فهم و درک خود از  يو درکدن يهممانع ف دينبا ياريچ معيکس و با ه

  !گر باومندانيده بر ديل عقيتحم يب ، اما،و مستدل يعلم يمگر در چالش ها
و  ينها نامت ون نهاده شده يقرآن به عمد بر زم يت ساختارياز هو يبخش يخيدر هر گذرگاه تارهم اگر فهمم که يگونه منيا من
آن قرکردن »روزآمد« به يباورنان يهم خاطربه  يغرو يآقانظر از قضا و به رغم گذاشته باشد،  يباورمندان باق ياز آن برا يتقدس
از پژوهش  يو به نظر برخ روزآمد يلير و تاويتفس يخيدر هر گذرگاه تار و گرفت ين ها صورت مياگر زودتر از اکه  يامر ؛است

آن به عمد  يت ساختارياز هو يداد مسلما بخش ياز قرآن ارائه م »نيفهم و قرائت موجه امروز« ،از جمله سروش دباغحوزه،  نيگران ا
  . شد ين نهاده نميبر زم
و درک و شعور  در حدمفهوم متن قرآن فروکاستن  يبه جا ستيبا يم زيش از هرچيپب قرآن، اخط مورد ةزاد يآدم ينوع يما

هم « و » روزآمد«ل ير و تاويو تفس يخود به بازخوان ةن زمانينو يها درک و شعور برگرفته از دانشت به يناو ع ي، با تاسشيخودانش 
آن از  يبخش. ميشو خود از آنع درک و فهم يموجب ترفرا باال برده و از قرآن خود  يدانش و شعور انسانم و يهمت بگمار آن »يزمان

ن و ينماد يه هايواژه ها و آشناخت ز ا يشود، ناآگاه يقرآن م يت ساختاريهواز  ين نهادن بخشيچه موجب فروهشتن و بر زم
و  يدچار دگرگون )مکان( ايجغرافو در عرض ) زمان(خ يدر طول تارکه  ييمعنا و کاربرد واژه ها ،مفهوممانند  است، قرآن ياستعار

زمان  يو فرهنگ ييايجغراف ،يخيط تاريشران يهمچن وان زب يو روان شناس يجامعه شناس از جمله يزبان شناسرقابل اجتناب يرات غييتغ
درک درست و  يشک برا يب .رديگقرار  يآن مورد مداقه و بررسد در رابطه با فهم و خوانش روزآمد يکه با شده است نزول قرآن

و  د باورمندانهيبا يم، آن) Synchronic = يهم زمان(و نازمان مند ) Diachronic = يدرزمان(مستند متن قرآن و احکام زمان مند 
ز کوشش ينو معنا و مفهوم درک  يبرا وکرد  جستجوو  ينزول آن ها بررسط يو شرازمان و مکان گونه گون را در  يه هايمسئوالنه آ

 خود» و بودن يهست« يزمانکه در مقطع  يجهان يفلسف يهايژگيات و ويعلم و دانش و زبان و ادب از ل روزآمد قرآنير و تاويتفسدر 
هر  ةفيوظدر قرآن،  يگرگر پژوهشيد يو به عبارت يبررس ،قيدن، تحقيخواندن، فهم يعنين مهم، يا. بهره گرفت،ميزيدر آن م
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 ن ير چند. شوديه آن روبرو ميا توجيدر فهم  يبا مشکل ،هنگام که آن است )ينقد و بررس يرمسلمان، برايغ يحتو (مسلمان باورمند
 ةهم ي»يجمعخرد«به  ،هانيبعضا عام ةشد يارزش گذار يگر مولفه هايو د به جنس و سن و سال توجه يب ستيبا يم، يطيشرا

 ل قرآنير و تاويخوانش و تفسدر تخصص مداران  هيچه مردمان باورمند و چه داع ،يکه در مورد آن مشکل از سو ييهاپژوهش
   .دانجام شوالزم  يها يزنيرامراجعه و   ،صورت گرفته است

او به عنوان  يکه برا يل متن دستورات و احکامير و تاويد از ورود به درک و تفسيتواند و هرگز نبايباورمند به قرآن نم چ مومنِيه
ا کم يو  يمانيا يب ، اگر نهسرِاز و  يياقال ي، ترسن ترسيا. بگرداند يرواز آن  يبا نگرانبترسد و اجتناب داشته و مخاطب آمده است، 

 يلير و تاويو درک و تفسخوانش ترس ، از ورود کنندقرآن به خوانش که ش از آنيپ ،ست که يو نابخرد يناآگاه از سرِ اما،، يمانيا
. داشته باشند ينگران باشدنگر خوانش ها يا دبا موافق ي و خوانده شود،اشتباه  ايو باشد ن آنانا حق يو در توان د يبرند شايکه گمان م

خود شخص و خطاب  يکه از قضا برا يورود به فهم متن ؛رديگ يورود به فهم قرآن را از خواننده م امکان، ناخودآگاه ،ين نگرانيهم
 قل«، »...نيللمومن قل«ا يو » ...هاالکافرونيااي«، »...هاالمومناتيااي«، »...نيهاالمومنيا اي«، »...هاالناسيا اي«: به خود او نازل شده است

که در  يداتيدستورات و تاک يها يژگيم که با توجه به وينيب ين خطاب ها ميدر ا. »...للمسلمات قل«، »...نيقل للمسلم«، »...للمومنات
 يست برا ين، خود مجوزيهم .ار گرفته اندهمه و همه مورد خطاب قر... ن زن و مرد و مومن و کافر و مسلمان و يه ها هست مخاطبيآ

او در قرآن آمده گوش فرا  يکه برا يا دستوريام يتا به پ يآگاهو  رنگ و نژاد و زبانبا هر جنس و  يپژوهش گرهر شخص و هر 
ر و يبه فهم و درک و تفس انا از همه بدتر، نگذارندشيد و ند، نتواننقرآن نخواه انمخاطب يوقت. داشداده و به دنبال معنا و مفهوم آن ب

جلد آن و دن کاغذ و يکردن و بوس يقدسبه تنها  که د داشتنخواهن نيجز ا يريست که گز يهيد، بدنآور يل خود از قرآن رويتاو
فال  به از بازشدن و خوانده شدن يوقت – يعتيبه قول شر - قرآن، . نندپنهان کرا در پس آن خود نهادن بسنده کرده و  يشانيبر لب و پ

اش االخره تنها استفادهشدن و ب ردهبرستان ببه قگذاشتن و طاقچه  يرو يبراشد  يفرو کاسته شد، کتابگرفتن و استخاره کردن 
 مخاطب، که را ي»قرآن«ن يا! م و ختميترحادبود درگذشتگان و در مراسم ي يبا برايار زيبس آن، آن هم با صوت متنِ يخواندن شفاه

ن سر در آ داشته باشدجرات ن) ...ت و زبان و سن و سال وياز هر جنس و رنگ و نژاد و قوم طبقه يو ب يمردم عاد هتود(» ناس«اش 
ند و پرس و جو و جدل کند، يچالش بنش و يزنيبه را خود از آن را دارند درست تر تنها فهم ةيداعکه  يگرانيتواند با دا نيکند و فرو 

  !! دهد آن را بسوزانديمه به خود اجازابد و ي يجسارت م ييکايش امريکه کش يشود همان قرآنيم
رون يها را بز واژهيها و نهيها، آها، عبارتجمله ،دنسر در قرآن کن کرده وجسارت د نبخواه »انزن«ن که يگر چه رسد به ايدحاال، 

داند  يم ياشهير يرا دارا ياکه هر واژه ،)کيهرمنوت(ل يو علم تاو يشناسزبان گونه گون جهان امروز، مانند يها ده و با دانشيکش
در عرض م در طول زمان و يکه آن مفاه کردهيرا مقصود م يميمفاه، ياژهيدر زمان و مکان وآن واژه،  يريکارگدر روند به که

  !!دنل کنير و تاوي، تفسده استيشده و به ما رس يگريد ييمعنا يهامکان دچار چرخش
را  آن هاو  دبازگرد ها واژه يکاربر ييايجغراف /يخيو به مکان و فرهنگ تارد نخست به زمان يبا قرآنمخاطب باورمند  ن روياز ا

د در علم يزبان، که دو مولفه جد يشناسو روان يشناسده و سپس با توجه به جامعهکر يبررسو مکان زمان  همان ياربربا ک
واژه ها هستند که عبارت ها و جمله ها را  ةرا مجموعيز .داموزيو ب کند يهر واژه را بررس يريبه کارگ شان ،امروز هستند يشناسزبان

ا ي، به خواننده يا گفتاري ينوشتار» زبان«قالب در  با ابزار وخود را  ييجمله ها هستند که بار معنا عبارت ها و ةسازند و مجموع يم
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شود، يموجود م يگريد هزند هديست زنده که مانند هر پديادهيپد» زبان«م يآموز ين روند است که ميدر ا. کنند يشنونده منتقل م
آن  يرود و رنگ و بويگر ميد يبه فرهنگ ،کنديسفر م يابد، حتيياش را باز مشود، سالمتيمار ميکشد، بيکند، درد ميرشد م

چه  ،ستيطوالنا يد که کوتاه، متوسط و يزيرا م يشود و عمريد، فرزنددار ميزايم ،کنديازدواج م، رديگيز به خود ميفرهنگ را ن
ژه يها برساند؟ به ونگاه و نظر خود را به گوش ةبتواند مجموعد يچگونه با ا مرد،ي وقت آن زنآن!! به عمر نوح هم برسد يبسا برخ

د با يچگونه باو دارد؟ دختر، خواهر، همسر و مادر  به عنوان فرزند آنان يم به زندگين کتاب ربط مستقياز ا ييهابخشکه، » انزن«
که تجربه خود را  ندسته »زنان«تنها ن يو امربوط است  انبه جنس خودش) حداقل(که را  ييهاارجاع به همان کتاب و همان متن، بخش

خ يکه در طول تار را  يستمظلم و از  يد تا بلکه بخشنمطرح کند ن، بتواناند آزمودهو آن را  است» مادرانه/زن« صرفاً ياکه تجربه
تک » «ةتک زبان» «ةک جنست«ل ير و تاويها و درک و تفس ياز بازخوان يارياست و در تضاد کامل با بس رفته آنانبر  پدرساالرانهمرد
   د؟نم کنيترم ،است تاکنون از قرآن بوده »ةانمردمحور» «شِياند

تواند در  ينم يچ مولفه ايه ـم يگو يبا ضرس قاطع م - !) صرفاً زنانه يو حت(مردانه، ، صرفاً» يتک جنس«ست که در جهان ين يشک
» نيي«ا همان ي، نهينر /نهيماد ةسازند يکيالکتيبر تعامل د يهست يديرا اصل و اساس نظام توحيز !خود حرکت کند» يعيطب«ر و راه يمس
 هنش گرانيسازنده و آفر يستيهمز ةيپاست، بر يد باشد و ني، آن سان که بايهست ة، نهاده شده است و روند اداميوسيکنفس» انگي«و 

) نهينر(» موسيان«و ) نهيماد(» مايان« ا نامورمند و از آن بز به آن باي، نيسيونگ، متاله و روان پزشک سوئينه که ينر/ نهيماد يروين دو نيا
 ي، در پيجهان پس از دوران کشاورز از »نهيماد« يروهاين يشوارياندحذف آن  يو در پ يکيزيحذف ف. کند، استوار است ياد مي

 يل جستجو بر رويود و آن هم به دلآن ب ةزن، مبدع و به وجودآورندگرچه که  يت نظام کشاورزيتثب يدر پو » نهينر«استقرار اقتدار 
د و شکار استغال داشت آن را يکه به ص» مرد«اما راندن شکم فرزند، يبه جهت س ،اهيگ شه و ساقه و برگيافتن دانه و ري ين برايزم

و  ييرزندزا، فيل بارداريز به دلين» مادر/ زن«ن روند يد و در انخود ضبط ک يرا براحاصل از آن ه يمصادره کرد تا سود و سرما
و  يعدم توازن، که من آن را نابرابر ينوع موجب شد تابود،  يناچار از کنار رفتن ار عرصه عموم ير مدتياز فرزند ناگز ينگهدار
  .رديشکل بگ» انسان« يستيدر جهان ز ،نامم يم يناعدالت

 يظهور کردند که در پ يران کننده ايو» اقِشق« يگانه سازيوند و يپ يمن، برا يشنهاديپ هينظرو  هيفرض، به زعم »يديان توحياد«
دوگانه  يها يارزش گذاربا  يگريد يشقاق هاان زن و مرد بود و بعدها منجر به يکه همان شقاق م، ين شقاق در اجتماعات انسانياول

)Dualism ()آن تا  يار و در پدر سطح اجتماعات آن روزگ) متون مقدس يل در اسطوره هايل و قابيان هابيم ياز جمله شقاق برادر
» عدل«و » ديتوح«ه شناخت ينظرا يه يفرضن يان ايب يم برايل مدعايدل. در جهان برهم زدنظم و عدالت را  ،امروز جهان شد يجامعه ها

و  يگانگيو  يهست يگانگيشناخت و استقرار ز بر يش از هرچيش و پيکه ب ياصول. ست يديان توحياد ةنِ هميبه عنوان اصول اول
  .ه کرده استيان انسان ها تکيعدالت در مو  يز عدالت در هستيانسان ها و ن يبرابر

ان ين اديست متون ايبا يمدر جهان، ) عدالت(» عدل«و » ديتوح«دن به يدوباره و رس يابيباز يشم، براياند ين روست که من مياز ا
 يژگيرا آن چه تاکنون از ويز. ن بشوديا امروزيآمد ل روزير و تاوي، تفسيمردان بازخوان يزنان و هم از سو يهم از سو ،يميابراه

ل شده ير و تاويمردان خوانده و تفس يزن و مرد آمده است، همه از سو يقرآن برا ـبه عنوان نمونه  ـدر  يديتوح يمولفه ها يها
 يو چند يسينه ودود، فاطمه مرنيمانند امن ها کرده اند، يدمقدس ل متن ير و تاويو تفس ياقدام به بازخوان يا زنانياگر هم زن . است
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ست خرد دو يبا ين خوانش ميکه در ا يدر حال. ساختار مردانه بوده است... و يزبان شناس/ يادب/ يشک با گفتمان فلسف يب، ...گريد
/ ينروا/ يشه اياند/ يجسم/ يجنس يبتواند آن چه را که مربوط به تجربه ها» زن«تا  ه باشدحضور داشت يا خرد فراجنسي يجنس
مانند  –باشد  يآن چه را که مربوط به امور زن و مرد تواما م زينو  انيب، خود هستاو مربوط به خود ... و... و/ ياحساس/ يحس/ يعاطف

توان  يچگونه م! ندک يريجه گيمطرح و نت يدوجنس يمشترکا و برابر و با خرد... و ...و ي، فرزندداريخانوادگ يازدواج، زندگ
ن با اصل يا اياست به دست آورد؟ آ» مردساخت«که تنها  يشه و فلسفه ايات و با زبان و انديرا در گفتمان و ادب زن» يحقوق انسان«
  ست پارادوکس ندارد؟»يديان توحياد«ن اصول يتر يه اياز پا يکيکه » عدالت«

زن  ةمادران/ و تن و روان زنکه به جسم  يدر پرداختن به موضوعات» زن«بت يموجب غ زيچ و چه ي، چه نگاهي، چه کسيچه عامل
 يالديک ميست و يب ةنک در هزاره سوم و سديتواند آن را تجربه کند، شده است؟ و ا يم» زن«که تنها  يکند، ارتباط يدا ميارتباط پ

ا چه يه دارد، چه عامل يز تکيش از هرچيد و عدالت بيکه بر اصل توح يني، د»اسالم«ز با گذشت هزار و چهارصد سال از ظهور يو ن
ل روزآمد متن کتاب قرآن بهره ير و تاويدر خوانش و تفس» مادر/زن«زنانه  ةشيد از اندينبارد که يپذ يم يو با چه منطق و گفتمان يکس

  ؟  فترگ
، مانند يرنتيو الب هيمتون چندال ژهيبه و ست،يوربس ف يازين ينيدن وشدن مت/ کردن روزآمد يطين شرايدر چنم که باور نيمن بر ا

به  ازيدر مورد متون مقدس ناتفاقاً . داد يو کاربرد ييد بتوان آن ها را توسع معنايها بامکان ةها و همزمان ةهم يتون مقدس که برام
 موالصلواةيمانند اق ـباشد  حيصر يدستور ايحکم  اي تيروا يحاو ،اگر متن راياست، ز شتريهر واژه ب يمعنا شدنيروزآمد و زمان نيا

که  نينه ا. تر خواهد بودکم  (Text Context) متن ةنيکردن زم حاظبحث و مجادله بر سر آن بال شک يب ـ ديه پا دارنماز را ب= 
نکته به  يادآوريبا  کند؛ يم دايخود معنا پ) Context( »ةنيزم«در ) Text( ي»متن«که هر  ستيهيبد کامالً ين امريچون ا! نباشد

با توجه به  ز،يهر واژه ن. ندسته هاواژهاز  يمجموعه ا ،ست که خود ييجمله ها و عبارت هااز  يامتن مجموعه ،کهن يشيپ هاشاره شد
 اي يموروث هاز آن که به گون شيپ ست که يليوو تا ريدرک و فهم و تفس زيمعنا و مفهوم و کاربرد و نشه و ير يدارا ،يشناسعلم زبان

و  نهيزمشيبا پ يست، کاربران يدرک و فهم و شعور و دانش کاربران زبان لتريعبور از ف از ريبرسد، ناگز) انسان(=به کاربر زبان  يسنت
 ،ي، ادبيهنر ،يفرهنگ ،ياسيس ،ييايجغراف ،يخيتار طيصبغه و شرا زيباور و ن مان،يگون مانند سواد، دانش، اگونه يها هنيزمپس

معنا  ،يااز نظر واژه ،»موياق«آن چه فعل امر مضارع ) مثال يبرا( ن،يبنابرا. زبان هزبان و هم شنوند ورِ شيگو ،هم... و ،ياقتصاد
فعل، عمل، حرکت، رفتار، باور ز ين .خداوند شيايعبادت و ن ةنيدر زم مقوله است نياز ا... و پاداشتنکردن، به اميپاخاستن، قبه دهد،يم

تفاوت که  نيبا ا .شده است هيود داشته و دارد و به آن توصوج انيمنظور در همه اد نيا يبرا ميدانيکه م ،يگريد هديهر پد... ايو 
گونه که در همان. گون استگونه هانيد گريو چه در د ييايو آر يسام يديتوح يهانيچه در د ،آن يو رفتار يياجرا يهاشکل

 .خود را دارد ةژيو يياجراو  يبردکارشکل  ...و...و ييمندا ،هندو ،سميز در بودين ،يگرياسالم و در زرتشت در حت،يدر مس ت،يهودي
ن در همه زمان ها و مکان يبه همه مومنخطاب اش ، »ده فرو نهنديد« يمتن، معنا هنيبا توجه به زم »هم يغُضُّوا من أَبصَارِ«عبارت ا ياما آ

  !  ر نشودگر تکرايتواند د يداده که م يرو يدر زمان و مکان يژه که حادثه ايو يموردبه  يه ايتوصا يهاست 
و  خيتار(در زمان و مکان  شانيريکارگها در روند بهکه واژه ميدانيزبان، م يشناسزبان و روان يشناستوجه به دانش جامعه با

 رييصد و هشتاد درجه تغ يها حتواژه يکه برخ ياگونهبه شوند،يم يو کاربرد ييمعنا يها يدچار چرخش و دگرگون) ايجغراف
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واژه  ييمعنا يسياش، روند دگردنمونه. شوديم ليتبد اشيريکارگبه نگامبه ضد کاربرد آن واژه در ه يکرده و گاه دايپ ييمعنا
 يدر اوستا به معنا (Nerang)» رنگين« ةواژ .باشديدر متن اوستا به کار رفته است، م ،يزرتشت نيکه در د ،»رنگين«سره  يفارس

بوده است که  يشيايش و ني؛ که منظور دعا و ستا»بستن) کمربند( يرنگ کُشتين«مانند . است آمده... ش، پرستش، دعا ويش، ستاياين
ن خود در طول يشيو پ نينخست نِيراست ين واژه معنايم، اينيب يامروزه اما، همان گونه که م. سرودنديان به هنگام بستن کمربند ميزرتشت

 يکه هدف اصل ييد متن اوستا را با معنايبا يورز زرتشتنيا ديآ. افته استير ييه تغزمان را، نه تنها از دست داده بلکه صد و هشتاد درج
اش را ينيل کتاب دياص يمعنا ه آن بوده ندارد ويرا که کاربرد اول يواژه هدف يند که معنايبيم يوقت اياوستا نبوده است، بفهمد 

آن را از متن  يزمان کاربر يمعنا يخيتار يها يوهش و بررسشه نخست آن مراجعه و با پژيد به رير باياست، ناگزمخدوش کرده 
  ابد؟يدر

ن يدر هم يزيا چي )فوالدوندة ترجم(» سرپرست زنان اندمردان « :شدهترجمه  که» جالُ قَوامون علَى النِّساِء الرِّ«: ميخوانيما در قرآن م
ل زن يتحم يپدرساالر /را که در نظام مرد ييهاه همه نگاهردست بودن و خالصيو حقارت و ز يم ضعف و کوچکيتا بتوان ،حدود

» قوامون«و  ستيک» نساء«از و » الرجال«م منظور از يم و ببنيتوجه کن آن نايب ةنيآن که به عبارت مزبور در زم يب. ميه کنيشده است توج
  ؟ و به چه معنا ستيچ

  
ل و يات و هنر و تخياست و فرهنگ و ادبيپژوهش و هنر و اقتصاد و سدر دانش و علم و  »زن« يانسان يها يين به تواناناز هک حاال

د که در نفهم يد و مندان يد و منکامل دار ي، آگاهدهند يخ انجام داده و ميدر طول تار ،خالصه همه آن چه مردان هم... نوشتن و 
ار باالتر و يبس ةموارد به گون يرابر، بلکه حتا در برخب ة، نه تنها به گونرا آن ها ههمورود و انجام  ييتوانا ،هم نناز ن حوزه هايا ةهم

صد چهارصدساله، يخ هزار و سيد که در طول تارنه، همان ترجمه و فهم را دارين آيز اان ناا آن زيد؛ آن، داراز مرد قدرت مندانه تر
در » الرجال«واژه  يمولوژيد و با توجه به اتشناسيرا م يشناس، که زبانيا مرديا اگر زن يشتر قرآن پژوهان مذکر از آن داشته اند؟ آيب
ک کند و يمولوژيات يرا بررس» نساء«ا يو بدهد، » الرجال« هاز واژ يگرير ديتواند تفسب ،هست» پا« ي، به معناشه آن رجليکه ره، ين آيا
در هر دوره با «نشود که  يوشت مبتلن سرنيبه ا قرآنگر يد تابدهد » يدرزمان«ن عبارت ياز ا يگريو معنا و مفهوم د ،را» قوامون«ز ين

تنها  ده،يبنهاده، و اکنون که به ما رس نيبه عمد بر زم ايخود را از کف داده  يساختار تياز هو يبخش ،يخيگذرگاه تار کيعبور از 
م به راه شد چياب، »...باشد، ديکه فقط به جهت مقدس بودنش مورد احترام با يکتاب مقدس، کتاب –مانده، قرآن  ينام از آن باق کي

د يا نبايز آينبماند؟ ... ل کننده ويمردان مترجم و پژوهش گر و مفسر و تاو ياز سول ير و تاوين ترجمه و تفسيورود به اصدور مجوز 
 يکه سال هاست از سو يلير و تاوين معنا را که با تفسيا هميهم دارد  يگريد يمعناها» قوامون«ا يند آيکند و بب ين بررسناهمان ز

به کار رفته در عبارت  سوم هواژ، »نساء« يد نسبت به معناينباا يل گران مذکر به آن داده شده است دارد؟ آيمترجمان و مفسران و تاو
به کار هم  يگريد ي، مترادف هاجنس مونث يکه در قرآن برا يدر حال ،آن يريشود که هدف از به کارگ يواژگان يز بررسيفوق ن

  ست؟  بوده ا يليبه چه دلن يگزيجا يگر واژه هايد ين واژه به جايا يريست و به کارگيچ» نساء«ه شيچه بوده است؟ ر ،رفته
دهد که هرجا،  ين باب را ميا لغت عرب اجازه فتح ايآ«: »سدينوياز نقد خود بر مقاله سروش دباغ م يگريدر بخش د يغرو يآقا

دهد، نه تنها لغت  ين اجازه را ميبله، ا: ميگوخواهم ب يم. »...م،يها شو رائتداشت، متوسل به تعدد ق رتيمغاما ه با دلخواه يا آيسخن 
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د صادر شود؟؟ يبا يا نهاديچه شخص  ياز سو ،يغرو يمورد پرسش آقا» فتح بابِ لغت عرب ةاجاز« !هم يگريعرب که هر لغت د
که  است» ارياخت«و » حق«از  يزانيو در چه م تسيک» ما«ن يد که ايد و ديد پرسيباز يست؟ ن يا نهاديا در تملک شخص يلغت عرب، آ

ل ين است که هر مترجم، مفسر و تاويا جز ايآ ؟دد متوسل به تعدد قرائت ها شيرت داشت، نبايمغا اشه با دلخواه يا آياگر سخن 
ر و يه ترجمه و تفسن همين بود، چگونه ايکند؟ اگر جز ا يل مير و تاويدلخواه خود متن را ترجمه و تفس د، بهيچ ترديه ي، بيگر
ن يا ايشوم که آ ين مقوله نميمن وارد ا(؟ شتدا يممقدس وجود  يگر متن هايگونه گون، نه تنها از متن قرآن، بلکه از د يل هايتاو

دامه ا نه؛ و اگر هم شده اند توانسته باشند ايشان مطرح و منتشر شوند  يوانسته اند در جامعه هاتگونه گون  يل هايترجمه، تفسر و تاو
م، يانکار کن!) د باشد و نه تنها قرائتيل باير و تاويفسکه احتماالً منظور تعدد ترجمه و ت(را تعدد قرائت ها «اگر  ) افته باشند؟يحضور 
گونه که تکلم اهل لغت است، لغت، آن يبه معنا يآنکه حت يب... «هست کدام است؟  يغرو يکه مورد نظر آقا ي»قرائت«آن تنها 

و محکم و  يو معنو يم ماديدر مفاه يک لغت ابعاد متعدديالبته ! ست؟يچ) ۱۹۵شعراء (بِلسان عربِيٍّ مّبِينٍ : ةمفهوم گزار! ميمراجعه کن
، همان خوانش متن شانيامورد نظر  ةن مولفيا ».ق داديکه بتوان آن را با بناء جمله تطب يتواند داشته باشد، اما به شرط يمتشابه م

)Text (هنيدر زم )Context (ييتضادها يغرو يآقا يرسد در گزاره ها يبه نظر م .ش تر به آن اشاره شدياست که پ 
)Paradox (افتيتوان  يم!  

ندهد مشمول اجازه ست، چه اجازه بدهد و چه هازبان ةهم يها»لغت«گر يجا که مانند داز آن ،يغرو يآقامورد اشاره » لغت عرب«
هست، در » هاتوسل به تعدد قرائت» «اجازه«از به يجا که نآن. بوده، هست و خواهد بود» م اهل لغت استگونه که تکلآن«ن فتح باب يا

 ةجاست که مفهوم گزارنيا. کنديدا ميخود را در آن پ يانتزاع ي، معنا و مفهوم و کاربر)واژه(ست که لغت يانهينظر گرفتن زم
ن ترجمه يمن ع شود که  يان ميب ييگفت و گو ين معنا در پيا. کنديدا ميپ يشناختکامال زبان يمعنا »)۱۹۵شعراء (بِلسان عربِيٍّ مّبِينٍ «

  :آورم ير ميآن را در ز يفارس
اى در  من براى شما فرستاده) ۱۷۷(آنگاه كه شعيب به آنان گفت آيا پروا نداريد )  ۱۷۶(اصحابي كه فرستادگان را تكذيب كردند 

كنم اجر من جز بر عهده  اجرى از شما طلب نمى] رسالت[و بر اين )  ۱۷۹(خدا پروا داريد و فرمانم ببريد  از) ۱۷۸(خور اعتمادم 
و از ارزش )  ۱۸۲(و با ترازوى درست بسنجيد ) ۱۸۱(فروشان مباشيد  پيمانه را تمام دهيد و از كم)  ۱۸۰(پروردگار جهانيان نيست 

گذشته را آفريده است پروا كنيد ] انبوه[و از آن كس كه شما و خلق ) ۱۸۳(مداريد  اموال مردم مكاهيد و در زمين سر به فساد بر
پس ) ۱۸۶(دانيم   گويان مى نيستى و قطعا تو را از دروغ] بيش[و تو جز بشرى مانند ما ) ۱۸۵(شدگانى   گفتند تو واقعا از افسون) ۱۸۴(

پس او )  ۱۸۸(كنيد داناتر است   گفت پروردگارم به آنچه مى] شعيب) [۱۸۷(ما بيفكن ] سر[اى از آسمان بر   گويانى پاره اگر از راست
عقوبت [قطعا در اين ) ۱۸۹(آنان را فرو گرفت به راستى آن عذاب روزى هولناك بود ] آتشبار[را تكذيب كردند و عذاب روز ابر 

 يعنياست،  امبريخطاب به پ» تو« نيا[تو و در حقيقت پروردگار ) ۱۹۰(بيشترشان ايمان آورنده نبودند ] لى[عبرتى است و] درس
روح االمين ) ۱۹۲(است  يانوحى پروردگار جهان] قرآن[و راستى كه اين ) ۱۹۱(ناپذير مهربان است  همان شكست] پروردگار محمد

آن ] وصف[﴾ و ۱۹۵﴿ )مبِينٍبِلسان عربِي (به زبان عربى روشن ) ۱۹۴(دهندگان باشى  هشدار] جمله[تا از ) ۱۹۳(آن را بر دلت نازل كرد 
  .)۱۹۶(در كتاب هاى پيشينيان آمده است 
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نشان از اشاره به فرهنگ ... واضح و/ مشخص/ روشن/ ان کنندهيب/ نيمب يبه زبان عرب يعني، »بِلسان عربِي مبِينٍ« يقرآن ةگزار نيهم
هستند ) توده مردم(» ناس«ان کننده به مخاطب خود که يشن و برو ةبه گون متن را يتواند همه معناها و هدف هادارد که ب يي يزبان

به کار  آن فرهنگ وران شيگو يبرامحل نزول قرآن و  ييايجغراف/ يخيتارست که در فرهنگ  ين زبان قرآن، زبانيبنابرا. برساند
زبان ها مشمول  هن دارد که مانند هميز اشده، نشان ا يمعرف) ان کنندهيب=نيمب(روشن  ين جا زباني، اياز آن جا که زبان عرب .رفته است

ن و يمب هکبناء خود،  هدر چرخ تارا داده فتح بابِ تعدد معناها اجازه ن خود زبان، به خودش يبنابرا .شود يم ين زبان شناسيقوان ههم
  .منتقل کند) خواننده/ شنونده(ن خود را به مخاطب خود يراست يبتواند معنا استان کننده يب

ن يشده ا» يت خوانين« يغرو يآقا ياز سوسروش دباغ  يکه در نقد مقاله ها ين موضوعيب ترين و عجيزتريرانگپرسش باما، 
شتر بانوان به ين دست، جذب بياز ا يت از طرح مباحثيم که اگر نيد واقف باشيز بايگر نيقت دين حقيبر ا«: ده دارنديعقشان ياست که ا
ن راه به هدف مقصود يحتماً از ا...« :رند کهيگ يجه مينت» يت خوانين«ن يو بر اساس هم »...است، ين ورزيا دي، ين داريساحت د

 اي يحجاب يب«و » اخالق يدر ترازو، حجاب« يهاسنده مقالهيد نويامد که شايش نيم پيبرا ين گمانين هرگز چنم ».افتيم يدست نخواه
ن است که يگمان من بر ا. را داشته باشد يورزنيا دي يدارنيد شتر بانوان به ساحتيقصد جذب ب، »است يراخالقيکدام غ يعفت يب

فهم و قرائت موجه «به  شان،ير خود ايتعبو به قرآن و اسالم  »بودن/ کردن»روزآمد«که به ش ينواند ک مسلمانيبه عنوان  سروش دباغ
 يکه به نظر من مانند تعهد ي؛ امرشتغال داردا ينيد يهاخود، فلسفه، به پژوهش يليرشته تحص ةدر حوزمند است باور قرآن »نيامروز

  .نهاده شده است - چه زن و چه مرد  -ش يبر گردن هر مسلمان روشنفکر نواند
شان ينظر او نه دفاع از  ي، چه مثبت، چه منفاست» حجاب«در مورد سروش دباغ  ينظرهانقطه نه پرداختن به  ،فه منيست وظ يهيبد

 ،ن که خودين ايدر ع .ل نظر خود را داشته باشميکه قصد تحم ام»ش محوريخو« يتيدارم و نه شخصت آن را ينه صالح ، کهآنا رد ي و
م يآن چه برا. احترام فراوان قائل هستم يهر پژوهش گرکار  ي، اما براز نقد دارميمقوله ها ن ياريشان در بسيا ياز نظرها يبه بخش

سراسر علم و دانش و منطق  در جهان» زن«مربوط به  يمقوله ها رابطه با در ست ييمولفه هاو نقد  يبررس، ست ياتيار مهم و حيبس
   !!دينما يز ميشگفت انگسخت  از آنان ي، که برخکيست و يسوم و قرن ب هامروزِ هزار

بر شود،  ين مباحث که ابداً موجب جذب زنان به اسالم نميطرح ا ينجانب، بهتر است به جاياز منظر ا«: زين شانيا ةجمل نيادر 
کردن متن قرآن در امر »روزآمد«قاً به همان يدقشان يا. شود يده ميدکال يپارادوکس ينظر ،».ميبفشر يده در قرآن پايعق ياصول آزاد
به دهند که يشنهاد ميپ اشاره کرده اند و ست ياسيس کامالً يامر ده کهيعق يفشردن بر اصول آزاد يپا يعني انشدخو ةمورد دغدغ

 يمن نوعن نکته را يا. بفشرند يده در قرآن پايعق ي، بر اصول آزادشوديموجب جذب زنان به اسالم نم که يطرح مباحث يجا
رالذکر، نه قصد جذب زنان به ياخ يهادر مقاله رايز. دانم يم» حجاب«در باره سروش دباغ  يپژوهش يهانسبت به مقاله يخوانتين

که آن چه . دشو يده ميدر آن دحجاب در قرآن  يهامولفه اب يتفو نه مخال ـست ين نيد يمتولشان ياکه  ـاست  دهشه يتوص يدارنيد
 ةل مسئلير و تاويدرک و تفسبر ، يغرو يمورد نظر آقا فشردن يپاقا همان ياز قضا دق ،امدهيفهم سروش دباغ يهامن از مقاله

و  يحجاب يق به بينه تشوشان يا! شتريخود و نه ب يفدانش فلس ةاست؛ آن هم در حوز» ده در قرآنيعق ياصول آزاد«، با توجه »حجاب«
ن حوزه ورود کرده و در يبه ان نوشته يدر اکه  هممن کنم که  ن جا اشارهيهمد يالبته با. کرده اند ين داريق و جذب زنان به دينه تشو
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را » حجاب« ةه مقولقصد ورود ب، کرده امنظر  اظهارقرآن  يه هايل آير و تاويخود نسبت به ترجمه و تفس يم نقطه نظرهايتفه يپ
  .نداشته ام

 ن استدالل کهيبا ا. کرده اند يپافشار قرآن يه هايخود از آر يو درک و تفسخوانش و هم به » حجاب«اما، هم به مسئله  يغرو يآقا
 :اند نظر دادهن گونه ياز ين يتعال يت خدايدر مورد نو  ارئه دادهاز متن  خودبا خوانش » نور« ةسور ٣١و  ٣٠ هيدر دو آ را حکم حجاب

توانم  ينمرا ن نظر ين اکه م ،».ن نهنديا بر زميرند ين پوشش را برگيرا آزاد گذاشته است که ا زنان بندگان خود از يتعال ياما خدا«
به نظر  نيهم چن و ؟....ده اند که خدا بندگان خود از زنان را يرس ين نکته ايشان از کجا به چنيدانم ا يمن نمن که ينخست ا. رميپذب
آن هم زنان را  –آن بندگان را  ياجرا يکند تعارف کند و برايکه صادر م يحکم هندارد که دربار يستيرودربا يبا کسخدا رسد  يم
د که از خدا نن حق را داريا ا آن زنانيآن باشد، ياگر چن. آن ها را مواخذه و پادافراه کند ين آزاديدر قبال ا سپسآزاد بگذارد و  - 

 ي، آزاديغرو يمورد نظر آقا» يآزاد«ن که آن يمگر ا ؟يم مقرر کرده ايه براي، پس چرا تنبيد تو که من را آزاد گذاشته انبپرس
ر بگذارد که يست که حکم صادر کند و بعد با بندگان تعارف کند و آنان را مخيآزار نن که خدا، انسانيگر ايد! ق به محال باشديتعل

ش تر آن را آزاد گذاشته است به يکه پ يخاطر انتخابآنان را به  يوقت در روز حسابرساهند بکنند و آنخو يخودشان م يهر کار
که با او و  ندسته ينيدروغ ست منظورش باورمندانيهيکند، بديم يرساگر خداوند در قرآن اشاره به حساب!! خ داغ بکشديس

 حِيصر که با توجه به نصِ نندينش يمکنند و به اصطالح با خدا به جدل يد منه و عداوت و تقابل برخورياو از سر ک يقرآن يدستورها
نه مفسر قرآن هستم و نه من گرچه  .ستنديبه قرآن و اسالم ن يقيحق از متن قرآن، آنان اساسا جزو باورآورندگان يگريد يهابخش
به عنوان  ،اما – !!هم هستم» زن«، که از قضا !داشته باشمد ينباز، ينن امور را يت و حق اظهار نظر در ايد اصال صالحيو نه شا يروحان

بر ! ه کند و عذاب دهديش باشد که او را راسا تنبيده خوين همه نامهربان به آفريرم که خدا ايتوانم بپذيش نميک زن مسلمان نواندي
تخاب خودش، پس از آگاهانده شدن از با عمل و ان ،)يس لالنسان اال ما سعيل(ست ياش نجز عمل يزيکه چ» انسان«ن باورم که يا

که از  يييو بازگشت به ساحت هست ، پس از مرگدستورات به آن يتوجه يب آنان، در صورت گون و انذارام آوران گونهيق پيطر
 يرتبه عبا. شوديم او ا آرامشيو  خود موجب عذاب و دردن، يهمرسد و يرت ميشود، و به بصيآن برخاسته است، چشم دلش باز م

 ـسوره شعرا  ٢٠ يهاهيبه آ يغرو ياشاره آقا .دارد يرا خود برخود روا من انسان ناآگاه نابخرد است که عذاب و درد و رنج يگر، ايد
 ـزمر  ةسور ١٥و  ٦٣ يهاهيبه آشان ين اشاره ايچنو هم...   مدثر ۵۴ - عبس  ۱۱ ـسوره انسان  ۲۹ ـزمل م ةسور ١٩ ـطه سوره  ٣و  ٢

خودش  ن انتخاب است کهيبا همو  دارد يآزاد است که در انتخابسخن و نظر من است که انسان ن يهمد يموقاً يدقنحل، سوره  ١٠٩
   .کنديو آنگاه است که عذاب را حس ماند سخسران برا به يآرامش و تواند خود را به  يم

دادند که از کجا  يم يفرنسير» ...زاد گذاشته استرا آ زنانخداوند بندگان خود از ...«ن نظرشان که يدر مورد ا يغرو يکاش آقا
  !!در قرآن هست که بر اساس آن استناد کرده اند يه ايآ ايآده اند و يرس زناندر مورد ن نظر يبه ا

ست که اصل بحث من  يهيبد. نميب يم نميبا نقطه نظرها يرتي، من مغايغرو يآقا هپژوهش گرانمقاله  گريد يدر مورد بخش ها
د آن را در حد درک و يمخاطب قرآن نبا ين نکته که مايبر ا هيتکمتن قرآن است و » روزآمد« لير و تاويو ترجمه و تفس فهمبه د يتاک

م تا ين داشته باشيبر ا يگونه گون سع ين علم و دانش در حوزه هاينو يگرفتن از مولفه ها ياريد با يم، بلکه بايل دهيفهم خود تقل
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تنها با که  يکار. ميم و موجب ارتقاء درک و فهم خود از آن بشوياز قرآن برسان» روزآمد« يلير و تاويخود را به سطح ترجمه و تفس
   .سر خواهد بوديم »يفراجنس/ يدوجنس يخرد جمع«از  ياريهم 

ش گر در رابطه دو پژوه يه هانظر مقالو که در نقد  »نوشتار ايگفتار  هقرآن به مثاب«با عنوان  يگريد ةاز مقال يدر بخش يغرو يآقا
 اياند،  نکرده نيبه ا يتيعنا) دو پژوهش گر(از آنان  کي چيدارند که ه دهيعق ،شده استبودن قرآن نوشته  ينوشتار ايبودن  يبا گفتار
ظر ن نيمهم و حساس در رابطه با ا ارينکته بس .»ديگو يخود چه م هقرآن خود دربار نديبگو...«: که نديبدان توجه نما اند دهيالزم ند

باز  ز،ين» سخن گفتن قرآن از خود«ه بدون شک است ک نيا ست،يمن ن يدغدغه ها هطلبد که در حوز يم يفلسف يبحثالبته که  شان،يا
 يا گفتاريمتن هر . شود يم دهيدرک و فهم نندهيب/ شنونده/ خواننده يها يدلبستگ يو حت يدانش و تجربه و آگاه يدر دستگاه فکر

ذهن مخاطب  دانسن ريدر زعمالً اش،  بودن شنوده/ چشم به راه خواننده نيدر ع ،يعتيگرفته، به قول شر تيو موجود افتهيکه وجود 
که  نيا دنيفهم يبراد، يد پرسيبا شان،يا يشنهاديتوجه به نظر پ اب. رديگ يمشکل هست که  اش نندهيب/ شنونده/ خواننده يعنياش 

که مرکز  (Mind) »ذهن«و   (Brain)»مغر«به جز از  ايآ د بهره جست؟يبا ييارهاچه ابز از ،»ديگو يخود چه م هقرآن خود دربار«
/ يکيژنت/ ياکتساب که ييآموخته هاانباشت به جز از  يزي، چ»ذهن«و » مغز« نيا اي؟ و آهست يگريابزار د اي، آدن هاستيفهم ةهم

دارد؟  دنيفهم يبرا يگريد زيچم، يفرا گرفته ا... و - پنج، شش، هفت هشت گانه، يبا استعانت از حس ها -  يحس/ ياسحسا/ يتجرب
 يانسان چيشک در ه يانباشت ذهن و مغز وجود دارد و ب نيا درگر که يد يها ييو توانا روهاين ياريها و بس نيا هبه جز از هم ايآ

   افت؟يتوان  يم ديبگو از خودخواهد  يآن چه قرآن، خود، م دنيفهم يبرا يگريابزار د ست،ينگر يبا انسان دبرابر و مشابه 
در  گريشد ما د يم رشود، که اگ ينم دهياش فهم سندهينو/ ندهيگو تيبا ن يمفهوم چيست که ه يهيبد، يتجرب يتيبه عنوان واقع

 نندهيدستگاه ذهن آفر هنياش نخست در زم ييشکل معنا ي»مفهوم«هر ! ميستيز ينم» ها رمطلقيغ«و » ها تينسب«جهان زمان و مکان و 
 يآن شکل م) ينوشتار/ يگفتار( يکتب/ يبروز و اظهار شفاه) مکان/ زمان( ةو در لحظ سندهينو/ ندهيگو يعنياش  به وجودآوردهو 
/ زمان ييحرکت و جابه جا ليخود را به دل ييمعنا يها يژگياز و ي، بخش...و نندهيب/ شنونده/ در روند انتقال به خوانندهسپس . رديگ

واژه، عبارت، جمله، آهنگ، (» مفهوم« نيکه ا يهنگام. ديآ يدر آن به وجود م رياجتناب ناپذ يراتييمال تغمکان از دست داده و احت
 ،بروز و انتقال آن به ما هلحظ تيفيآن زمان و آن مکان به شکل و ک گريرسد د يبه مخاطب م...) و... بو، و ،رنگ ،يقيصدا، موس

نه زمان، آن زمان و نه  گريرسد، د يم نندهيب/ شنونده/ خواننده يبه ما يوقت) يکل و قالبدر هر ش( افتهيرييتغ» مفهومِ« نيحاال ا. ستين
 يکه به دستگاه فکر ي، هنگام»مفهوم« نيا. است نينخست ...ةسندينو نآ سنده،يو نه نو ندهيآن گو نده،يمکان، آن مکان و نه گو

ذهن  يبا مولفه ها و محفوظات دستگاه فکر ريرسد، ناگز يا مم ةشش هفت هشت گان يحس ها گريد... و يينايب/ يداريشن/ يداريد
 ييو جاشده  ختهيدرآم ميهست يمتفاوت يها يا شهياند/ ييايجغراف/ يخيتار يستيز هاز سابق خودمخاطب که  يما... و باور و شهيو اند

 گريقصد انتقال آن را به د. ..و نندهيب/ نندهخوا/ شنوند يبرهه است که اگر ما نيدر ا. کند يم دايپ  مان ينشستن در دستگاه فکر يبرا
آن » مفهوم«حافظه و محفوظات دستگاه درک و فهم خود از آن  هبه صندوقخان عهاز ما، با مراج کيهر  مسلما م،يمخاطبان داشته باش
گسترده  اريبس يفيطدر  ياديز يتفاوت ها يدارا ست، بلکهيک سان ني، با آن چه به ما منتقل شده است ميکن يچه را که منتقل م

  .خواهد بود
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خواهد  يچگونه قرآن م ،)نميب يبه آن نم يازين نوشته نيدر ا، که کيآکادم/ يو نه علم( يو تجرب و ملموس ينيع طيشرا نيا با
   ؟؟يابزاربا چه ... و  شهيکند؟ با چه زبان و اند انيخودش، خودش را ب

 ن،يا. در فضا هست شهيو عطرش هم ديبو يکه مشک خود م ستين يشک !»ديمشک آن است که خود ببو«: نديگو يم يغرو يآقا
 »تيموجودکه ] ابزار فهم آن[ ،ستما»ييايبو«آن در دستگاه حس  افتيدر گرش،يد مين. مشک است يبو »تيموجود«از  يمياما ن

 انيخودش خودش را ب ،يوح ديبا ايما وجود ندارد؟ آ »يهست« هدر همو لحظه ها  ههم رد »يوح« ايمگر آ. رديگ يتمام اش شکل م
ما هست،  يآن چه در هست! ستيکه ن يآن نباشد، انگار افتيدر ييکه توانا اينباشد  ياگر مخاطب کيل! کند يم انيکند؟ که عمال ب

   .ميده يمبه آن معنا م و يفهم يدرک خود م يبا ابزارهاست که ما  يزيآن چ
چگونه است که قرآن، «: پرسند يمدهند اما  يارائه نم ،»ديگو يخود چه م هارقرآن خود درب«ن که يدن ايد يبرا يچ راهيه شانيا

ن يشان از ايفهمم منظور ا يمن نم »!م؟يريآن گفت بپذ رامونيپ يهرچه هرکس ميخود حق سخن گفتن ندارد، و ما مجبور رهدربا
ان يب يبه چگونگن که ين ضمن اشايست؟ ايست و مخاطب پرسش شان کيخود حق سخن گفتن ندارد، چ هپرسش که قرآن دربار

 ه استرامون قرآن گفتيپ يهرچه را هرکس» ميمحبور«کنند که  يهم متهم مما را  ن حالي، در عکنند ينم يا اشاره قرآن قرآن از خود
 آنچه رفتنيبه پذ ست يضرورتچه اساسا  ه شود؟رفتيپذ ديقرآن گفت با رامونيتا هرچه هرکس پمقرر شده  ياجبار چه. ميريبپذ

ت جهان مستقل انسان امروز ، يشه و ذهنيدن و فرودادن با انديگران را بلعيده ديجو ةلقم ؟يده ايهر پددر رابطه با  اند دهيفهم گرانيد
 اي يدوجنس تيبه عقالن ازيدر جهان امروز، ما ن(. ندارد يچ وجه هماهنگيبه هاست،  افتهيدست مذکر  ـحداقل  ـت يکه به عقالن يانسان

 ؟رميپذ يا ميو  رفته اميشان در مورد فهم قرآن گفته اند، پذيکه هم اکنون آن چه را ا ،يا منِ نوعي مگر من )ميدار يفراجنس تيعقالن
، باور، يا عالقه ،يعلم ،يموروث ،يتجرب يها رهيخود، و با ذخ يدر دستگاه ذهن ند،يب يو م خواند يم اي شنود يمکه هرکس، آنچه را 

  . کند يمنتقل مآن را ها فهم و  و با همان مولفه افتي، آن را دراشموجود در ذهن  ...و... منافع، مضار و
وجود  يامکان نيکه اگر چن! به ما نشان دهند »ديخواهد بگو يآن چه قرآن خود م«را که بتوان  يراه يمشتاق ام جناب غروا  يبس

متفاوت  يگونه گون و پژوهش ها يقرآن از نگاه ها... و لياز تاوو ب ريو بازترجمه و باز تفس يبه بازخوان يازيچه ن گريداشته باشد، د
  باورمندان آن؟ 

و » شدن« ،گريچه کاره ام؟ دو پژوهش گر جستجوگر  ينوع» انسان«کند، پس منِ  ميقرار است قرآن خود، خود را تفه اگر
و کدام چرا  ست؟يچ يبرا» ...فُوا وأُنثَٰى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائلَ لتَعار  رٍيا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مّن ذَكَ«ست؟  يا غهيچه ص »رورتيص«
»تَعل؟])زن و مرد(انسان [» ناس« منِ ياز سو يکوشش ربه ه يازين چه گريد ،کند انياگر قرار است قرآن خود، خود را ب ؟»فُوا ار »  سلَّي

ما انسان ها، از هر  ايکند، آ انيخود را ب ود،پرسش است که اگر قرآن خ نيشود؟؟؟ و از همه مهم تر ا يم چه »للْإِنسان إِلَّا ما سعى
 يسان م کيقرآن بوده است  يو باطن ياصل تيآن چه را ن... و... جنس و رنگ و زبان و باور و حس و احساس و شعور و سواد و 

   م؟يفهم
پاسخ  نيبه آن پاسخ داده شود، و ا ديزنان مسلمان در جهان است که با ةاز جامع يميامروز بخش عظ يها پرسشاز  يبخشها  نيا

  .لحاظ شوند ي»قرآن«محاسبات  هدر هم دياز صورت مسئله هستند که با يميزنان، خود ن رايز ست،ين رفتهيپذ مردان ياز سو گر تنهايد


