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On the Compatibility of Democracy and the Qur'an.  
 
Men are the maintainers of women because Allah has made some of them to excel 
others and because they spend out of their property; the good women are therefore 
obedient, guarding the unseen as Allah has guarded; and (as to) those on whose part 
you fear desertion, admonish them, and leave them alone in the sleeping-places and 
beat them; then if they obey you, do not seek a way against them; surely Allah is 
High, Great. (004.034) 
 
 

روشیسم، تحقیق یا تزویرس: 
  نقد اسالم در محافل آکادمیک فقدانو اشاراتی در باب

 
  رابطۀ اسالم و دموکراسیخصوصبه بهانۀ سخنرانی تکراری آقای سروش در 

 
 سودابه سیاوشان

 
 

 بخشی از سخنرانی اخیر آقای عبدالکریم سروش را منتشر گویاۀ چند روز پیش خبرنام 
کرده بود که در آن ایشان به گونه ای نه چندان دقیق به رابطۀ اسالم و دموکراسی پرداخته 

بنا به توضیحات خبرنامه این سخنرانی در جمع دانشجویان انجمن اسالمی پاریس و به . بودند
سخنرانی مطابق معمول آقای سروش تالش کردند تا از یک در این . دعوت آنها برگزار شده بود

 پیشرو و رادیکال جلوه دهند و از طرف دیگر کامال مراقب بودند تا این "تا حدی"طرف خود را 
رادیکالیسم به هیچ عنوان به مرحله ای نرسد که موجبات دردسر و گرفتاری برایشان فراهم 

ضه ای است که در میان بسیاری از محققانی که این شیوه به گمان من نشان دهندۀ عار. آورد
قلم می زنند دیده می شود و به ) بویژه محققان ایرانی(در زمینۀ مسائل اجتماعی و سیاسی ایران 

این جهت پیش از پرداختن به دالیل این امر خالی از فایده نخواهد بود اگر به فشرده ای از گفته 
 .های آقای سروش اشاره کنیم
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تحقیق یا تزویر روشیسم،س: 
  نقد اسالم در محافل آکادمیک فقدانو اشاراتی در باب

 
  رابطۀ اسالم و دموکراسیخصوصبه بهانۀ سخنرانی تکراری آقای سروش در 

 
 سودابه سیاوشان

 
 

 بخشی از سخنرانی اخیر آقای عبدالکریم سروش را منتشر گویاچند روز پیش خبرنامۀ  
نه ای نه چندان دقیق به رابطۀ اسالم و دموکراسی پرداخته کرده بود که در آن ایشان به گو

بنا به توضیحات خبرنامه این سخنرانی در جمع دانشجویان انجمن اسالمی پاریس و به . بودند
ند تا از یک کردقای سروش تالش مطابق معمول آ در این سخنرانی. دعوت آنها برگزار شده بود

جلوه دهند و از طرف دیگر کامال مراقب بودند تا این  پیشرو و رادیکال "تا حدی"طرف خود را 
نرسد که موجبات دردسر و گرفتاری برایشان فراهم رادیکالیسم به هیچ عنوان به مرحله ای 

این شیوه به گمان من نشان دهندۀ عارضه ای است که در میان بسیاری از محققانی که . آورد
قلم می زنند دیده می شود و به ) محققان ایرانیبویژه (در زمینۀ مسائل اجتماعی و سیاسی ایران 

رده ای از گفته لی از فایده نخواهد بود اگر به فشاین جهت پیش از پرداختن به دالیل این امر خا
 .های آقای سروش اشاره کنیم

 نقد گونه ای نسبت به ن از جمله با سخنرانی شا در قسمت های اولآقای سروش 
 و تبیین دموکراسی آغاز می کنند و می گویند تالشی که فتوانایی اسالم در خصوص تعری

 می کردند اکنون و به وضوح "استخراج دموکراسی از اسالم"برخی از روشنفکران مسلمان برای 
احتماال در اینجا منتظریم تا دکتر سروش برایمان در مورد دالیل  .با شکست مواجه شده است

رآنی و نبوی اسالم را مورد نقد و بررسی قرار دهد اما بنیانی این امر بگوید و مثال آموزه های ق
آقای سروش پس از همسو جلوه دادن خود با این نقد به ظاهر رادیکال، . چنین اتفاقی نمی افتد

شیوۀ مرضیۀ خلط مبحث را در پیش می گیرد و مقادیری در مورد تمدن اسالمی می گوید و 
 به طوری که در فرد مسلمان پرداخته شده استلیف و وظایف ااینکه در این تمدن بسیار به تک
 باید به مقررات شریعت توجه نمایند، هنگام کار، . . . مسلمانان ”تمام زمینه های خرد و کالن 

 در ادامه ایشان می افزایند که بنابراین در “.استراحت، استحمام، خوردن و آشامیدن و سایر امور
 “.وازنه ای بین حق و تکلیف ایجاد شودیک م”چارچوب وجه فقهی تمدن اسالمی باید 
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این روشنفکر مسلمان در ادامه سخنرانی خود به ذکر وجوه ” گویابنا به گزارش خبرنامۀ  
 .  می پردازند و پروسۀ خلط مبحث به این ترتیب کامل می شود“متمایز شیعه و سنی

 بگوییم  سخنران و یا درست تراین شیوۀ برخورد بدون تردید هدفی جز تعریف هویت 
 با ،به عنوان یک روشنفکر مسلمانآقای سروش .  در بر نداردمخدوش کردن عامدانۀ این هویت،

 در چارچوب  صداقتشپذیرش نقد اسالم در رابطه با دموکراسی در واقع تالش می کند تا بر
“ ایجاد موازنه میان حق و تکلیف”تحقیق تاکید کند و سپس با استفاده از عبارت هایی مانند 

از طریق قیاس تشیع و تسنن و اینکه اولی ، دری هم انقالبی می شود و در پایان کار همق
مهدویت و والیت راه را بر آراء و چندان با دموکراسی سازگار نیست چون از طریق امامت و 

متفاوت سد می کند، خود را هر چه بیشتر همنوا با منقدان حکومت کنونی ایران نشان ریات نظ
 کیهان جالب باشد اشاره کنیم که مدت کوتاهی پس از انتشار این نوشته روزنامۀ شاید. می دهد

 تنها کیهان و همه می دانیم که حمالت له و انتقاد و نیز استهزاء گرفتاقای سروش را به باد حم
 و آقای سروش به این قاعده بی اعتنا نبوده اند می آورند و شک ندارم که باراحترام و ستایش به 

 به این معنا که ایشان از طریق ،ع این امر بخشی از پروسۀ کلی توضیحِ جایگاهِ خود استدر واق
 منشان مرز میان خود و راست افراطی را مشخص می کنند و از کیهان و کیهاندریافت حمالت 

 . تاکید می ورزند“ چپ”ان خود و  بر فاصلۀ می“خطوط قرمز”طرف دیگر و از طریق رعایت 
 . نه تحقیق و بحثی صادقانه و روشنگرانهت، این اسهدف اصلی

را همه می آقای سروش   هایالبته داستان برخوردهای دوگانه و به نعل و میخ کوفتن 
دانند و هم تالششان برای ارائۀ تصویری انقالبی از خودشان و هم وابستگی هاشان به 

قصد من هم نقد . ی نیستو احتیاج به دوباره گویکالهداران انقالب فرهنگی را همه شنیده اند 
هدف این نوشته نشان دادن عارضه ای است که نامش را سروشیسم . شخصیت ایشان نیست

 . نهاده ام
 از  نقابیسروشیسم مجموعۀ چنین شیوه هایی است که از یک طرف تالش دارد تا

تا  و نظرات دیگران به چهره بزند و از طرف دیگر مراقب است پیشروی و رواداری و تحمل آرا
و دقیقا به دلیل تابعیت از . مراکز قدرت معین کرده اند عبور کندهایی که “خط قرمز”از مبادا 

 .خطوط قرمز مراکز قدرت است که سروشیسم از حوزۀ تجزیه و تحلیل صادقانه فاصله می گیرد
.  در نظر بیاوریم و اسالم بحث مربوط به دموکراسیچارچوب سروشیسم را در ،به عنوان مثال

ی سروش شخص بی اطالعی نیست که نداند برای بررسی توانایی های اسالم در ارتباط با آقا
مقولۀ دموکراسی الزم است به بنیان های اسالم پرداخت و به طور مشخص قرآن را و آموزه 

برای این کار هم قبل از هر چیز باید این متن را از جایگاه . هایش را مورد بررسی قرار داد
به عبارت دیگر نمی توان قرآن . ن آورد و با آن به مثابۀ سایر متون برخورد کردآسمانی اش پایی

این بدون تردید برگذشتن از یکی  اما. ین حال آن را قابل انتقاد شمردرا کالم خدا دانست و در ع
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 به همین دلیل است که آقای از اصلی ترین خطوط قرمز قدرت موجود در ایران است و قطعا
ون نقص د و بش نکرده است تا از الطائالتی چون اشتباه ناپذیر بودن قرآنسروش هیچگاه تال

 .    فاصله بگیردبودن آن
ی ناپذیرش با جالب اینجاست که اگر قرآن واقعا خوانده شود و بررسی شود تضاد آشت

 در واقع احتیاج به .نان آشکار است که جای بحث چندانی باقی نمی گذارداندیشۀ دموکراسی آنچ
ی هم وجود ندارد چون نمونه ها و تفکراتی در قرآن وجود دارند که بدون هیچ بحثی در بررس

برداشت های مدرن از مفاهیمی چون عدالت و دموکراسی و آزادی قرار با تضادی کامال آشکار 
این اولین باری نیست که گذشت زمان برخی آموزش ها را که در زمان خود می . می گیرند

تلقی شوند این چنین پوسانده است و به همین جهت این اولین بار نیست که توانسته اند پیشرو 
ورشکستگی این قبیل عقاید و آرا آنچنان آشکار شده است که صرفا بیانشان، بدون هیچگونه 

 فقط در رابطه با مسئلۀ زنان .شرحی و تفسیری، بالهت شان را به بهترین نحو آشکار می کند
ی زننده در مقابل  زیر در همان نگاه اول به گونه انمونۀ معروف. ماست قرآن را ورق بزنیکافی 

 :دچشم ظاهر می شو
 

از نظر نظام (مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایی که خداوند 
برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهایی که از ) اجتماع

 درغیاب الح، زنانی هستند که متواضعند، وو زنان ص. می کنند) در مورد زنان(اموالشان 
اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ ) همسر خود،(

آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز ) اما(و . می کنند
اگر هیچ راهی جز شدت (و ! دوری نماییددر بستر از آنها ) و اگر موثر واقع نشد،! (دهید

و اگر از شما ! یه کنیدآنها را تنب) ود،عمل، برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نب
خداوند، بلند مرتبه و بزرگ ) دبدانی! (برای تعدی بر آنها نجوییدپیروی کردند، راهی 

  1.)تو قدرت او، باالترین قدرتهاس. (است
 

و بسیاری آیات و دستورات —آقای سروش در مورد این دستوراتسوال این است چرا 
و تناقض آشکارشان با دموکراسی و برابری، حرفی برای —مشابه که قرآن لبریز از آنهاست

گفتن ندارند؟ ممکن است گفته شود که آقای سروش در ایران زندگی می کند و گفتن چنین 
ه این تذکر منطقی است اما در عین حال این و البت. چیزهایی همان و سر را به باد دادن همان

امر نمیتواند توجیه گر کار کسانی باشد که تحت عنوان محقق، با نادیده گرفتن تناقصات بنیانی 
اسالم و دموکراسی و تاکید بر مباحث فرعی، عمال، بجای کمک کردن به ا ین بحث، در خدمت 

 . در گرو پوشاندن این تناقضات استسیاست هایی قرار می گیرند که نیازهای تبلیغاتیشان 
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مسئله اما فراتر از آقای سروش است و در واقع استفاده از واژۀ سروشیسم اشاره به 
امروزه به نظر می رسد در کشاکش برخورد میان . گسترده شدن این مجموعه شیوه برخورد دارد
 و آنانکه در توصیف می کنند“ محور شرارت”آنان که جهان را از طریق عبارت هایی چون 
استفاده می کنند، گفتمانی “ شیطان بزرگ”تجزیه و تحلیل ها شان از عبارت هایی چون 

) و من در اینجا مشخصا به بازتاب ایرانی این گفتمان نظر دارم(شکل گرفته است “ روشنفکرانه”
که به شیوه ای به غایت فرصت طلبانه از یک سو خود را مخالف با سیاست های کنونی دولت 

امریکا و متحدان اروپایی اش نشان می دهد و از طرف دیگر و در رابطه با وضعیت کنونی ایران 
می گیرد که به موجب آن هم از نبود دموکراسی در ایران تا “ پیشرو” و “خردمندانه”موضعی 

حدی گله می شود و هم راه حل هایی در خصوص بهبود شرایط عرضه می کند بدون اینکه بر 
این پیروان سروشیسم در واقع . که عبور از آنها می تواند خطر ساز باشد پا بگذاردخطوط قرمزی 

یا به منافعی می اندیشند که حفظ رابطه با قدرتمداران کنونی ایران به همراه دارد و یا از 
ماجراهایی چون واقعه سلمان رشدی نویسندۀ هندی االصل انگلیسی و تئو ون گوک فیلمساز 

 ! عبرت گرفته اند) یش با ضربات کارد توسط یک مسلمان به قتل رسیدکه چندی پ(هلندی 
این دو نمونه بوضوح سوالی را مطرح می کنند و آن . و جان کالم هم همین جاست

اینکه آیا در اسالم امکان نقد و بررسی صادقانۀ متون و آموزه های بنیانی این دین وجود دارد؟ و 
ن ایرانی بدون شک منفی است چون ما نمونۀ برجستۀ جواب این سوال بویژه برای روشنفکرا

 سال حکمرانی، اجازۀ چنین نقدی را 25جمهوری اسالمی را پیش رو داریم که بعد از بیشتر از 
در توضیح این امر برخی تالش کرده اند تا از جملۀ سرتا پا . حتی به دست اندرکارانش نمی دهد

چنین به اصطالح استداللی یادآور استدالل مشابه . استفاده کنند“ این اسالم واقعی نیست”تهی
اعضای . ابلهانه ای است که پیشتر دست اندرکاران جنبش چپ ایران مورد استفاده قرار می دادند

مواجه می “ اردوگاه سوسیالیسم”این جنبش هر گاه با انتقادی نسبت به عملکرد یکی از جوامع 
روی می آوردند و بعد هم که با این سوال که “ اقعی نیستاین سوسیالیسم و”شدند به استدالل 

باالخره و بعد از اینهمه سال باید جایی نشانی از این سوسیالیسم باشد مواجه می شدند سعی می 
قطعا هنوز کسانی هستند که . کردند نمونه ای ارائه دهند که احتماال کسی با آن آشنایی نداشت

در مورد ! انی به عنوان نمونۀ برجستۀ سوسیالیسم معرفی می شدبه یاد دارند در دورانی کشور آلب
 .اسالم هم همین شیوه دنبال شده است

آیا نمونه ای هم داریم ”آنها که اسالم و دموکراسی را سازگار می دانند وقتی با سوال 
مواجه می شوند به صدر اسالم و احادیث بی پایه و خزعبالتی “ که نشانگر این سازگاری باشد

متقابال زشتکاریهایی که به دست . اره می کنند که به هیچ وجه قابل بررسی و تحقیق نیستنداش
مسلمانان انجام می گیرد عموما کارکرد اسالم غیرواقعی قلمداد می شوند و به این ترتیب 

واقعیت این است که اگر ذره ای صداقت روشنفکرانه . هیچگونه مسئولیتی متوجه اسالم نیست
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باقی مانده باشد باید به زبانی کامال روشن و واضح بگوییم که آنچه به نام اسالم در وجودمان 
فرمان قتل سلمان . اسالم واقعی همین است که می بینیم. اتفاق می افتد دقیقا اسالم است

رشدی به خاطر نوشتن یک رمان، قتل وحشیانۀ ون گوک فیلمساز هلندی، قتل زندانیان سیاسی 
فان سیاسی رژیم اسالمی ایران، خانه نشینی زنان در عربستان سعودی، در ایران، قتل مخال

شهروند درجه دوم بودن زنان در تمام کشورهای مسلمان، واقعۀ یازدهم سپتامبر، واقعۀ هفتم 
این لیست را واقعا می توان تا مدتها ادامه داد و حتی نمونه های بیشماری از اعمال (ژوئیه، 

ان صدر اسالم که بنا بر آموزه های قرآن و به دست پیغمبر اسالم و بیرحمانه و غیرانسانی دور
همه و همه مبین اسالم واقعی اند و گفتن اینکه این ). . . جانشینانش صورت گرفت به دست داد

زشت کاریها نتیجۀ تفاسیر نادرست از اسالم و یا نادرست پیاده شدن آموزشهای اسالمی است یا 
نمی توان : اما فراتر از وقایع اخیر هم می توان رفت.   یا هر دونشانۀ جهل است یا تزویر و

. مقطعی از تاریخ را یافت که در آن اسالم در قدرت بوده باشد و به زشتکاری دست نیازیده باشد
حداقل به جرات می توان گفت که در این مقاطع به طور قطع و یقین نشانی از آزادی و برابری 

 . وجود نداشته است
 

 سم و مقولۀ حفظ منافعسروشی
اولین و مهمترین دلمشغولی . بگذارید سروشیسم را از زاویه ای دیگر تعریف کنیم

سروشیسم حفظ منافع خود است و به موجب آن اولین و مهمترین نکته ای که در میان 
سروشیست ها می توان دید این است که ذره ای از مرزهایی که گفتمان های موجود برایشان 

را می توان در ارتباط با وقایعی “ احتیاط”بهترین نشانه های این . ده اند عبور نمی کنندتعیین کر
اینکه آقای خمینی فتوا می دهد به . چون صدور فتوای آقای خمینی به قتل سلمان رشدی یافت

خودی خود امری است که باید از نظر قانونی قابل تعقیب تلقی شود و اساسا پدیدۀ فتوا هنگامی 
 مورد مسائل اجتماعی و حقوق اجتماعی افراد عنوان می شود باید پدیده ای غیر قانونی و که در

بنا به چه قانونی چنین حقی به کسانی که در بسیاری موارد نه چندان . قرون وسطایی تلقی شود
از هوش بهره ای دارند و نه چندان تحصیل کرده اند داده شده است تا در مورد حتی زندگی و 

 ران تصمیم بگیرند؟ مگر قرار نیست دادگاهها این مهم را بر عهده بگیرند؟ مرگ دیگ
آقای سروش و دیگر سروشیست ها بخوبی می دانند که مقولۀ فتوا بخودی خود مثالی 
است از قدرتی که بدون هیچگونه کنترل به افرادی خاص داده شده است و همه می دانند که 

که به واقع به دنبال “ روشنفکری”برای .  سازگار نیستچنین امری به هیچ عنوان با دموکراسی
بررسی امکان سازگاری اسالم و دموکراسی است چنین وقایعی بهترین موقعیت ها را برای 

بررسی این موضوع فراهم می کند اما سروشیسم از این فرصت ها بهره نمی گیرد چون چنین 
باز هم . شده توسط گفتمان قدرت اندبهره گیری هایی مستلزم فراتر رفتن از مرزهای تعیین 
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تکرار کنم کسی از آقای سروش انتظار ندارد تا با انتقاد مستقیم از اصول و مبانی اسالم خود را 
و . در معرض خطر قرار دهد اما حداقل این انتظار را می شود داشت که بحث را مخدوش نکنند

ین چنینی را به سادگی در گروه نمونه های ا. البته روی سخن تنها متوجه آقای سروش نیست
امور ایران و اسالم که با اتکا به چنین شیوه “ متخصصان”(سروشیست های جالی وطن کرده 

 می توان یافت که با قدری )هایی هر کدام شغلی در دانشگاهی برای خود دست و پا کرده اند
سی ها و ابراز اینها هم در برر. جرح و تعدیل همان شیوۀ آقای سروش را دنبال می کنند

نظرهاشان فقط تا آنجا پیش می روند که گفتمان های مسلط اجازه صادر کرده اند و فرا رفتن از 
خطوط قرمزی را که ممکن است به منافعشان لطمه بزند به هیچ وجه جایز نمی شمرند و این 

یی خود به شکل گیری مدی نوین انجامیده است که به دقت بر اساس محافظت از منافع کذا
 . ساخته شده است

امروزه در بسیاری از محافل آکادمیک در امریکا مد شده است تا در پروسۀ موضع گیری 
به نوعی ) به منظور ساختن چهره ای رادیکال(برعلیه سیاست های دولت امریکا در خاورمیانه 

سالم به عنوان آب توبه بر سر اسالم ریخته اند و می ریزند و با تکرار کلیشه هایی تهوع آور، از ا
و هرگونه مخالفت با چنین . یاد می کنند. . . “ سمبل تحمل”و “ مظهر رواداری”و “ دین صلح”

و البته !  مواجه می شود“طرفداری از سیاست های امریکا”کلیشه هایی هم با برچسب بالفاصلۀ 
دزد را بگیرید، ”: این یادآور داستان معروف دزدی است که هنگام فرار، فریبکارانه فریاد می کرد

 “!دزد را بگیرید
“ محققین”به عبارت دیگر، اگر دقیقتر به این قضیه نگاه کنیم اتفاقا مواضعی که این 

این آقای جورج . می گیرند بیشتر شباهت با مواضع کسانی چون جورج بوش دارد تا دیگران
 اسالم راستین و بوش و سایر همکاران ایشانند که بارها و بارها سعی کرده اند تفاوتی میان

. . و “ اسالم، دین صلح”و “ اسالم راستین”بنیادگرایان افراطی پیدا کنند و همینها هستند که از 
سخن گفته اند؛ شاید به دلیل اینکه می دانند موضع گیری در مقابل اسالم ممکن است کار را . 

در هر حال . ستبه موضع گیری برعلیه مذهب به طور کلی بکشاند و این چندان پذیرفته نی
نکتۀ اصلی که باید چندین و چند باره گفته شود . بررسی دالیل این کار فرصتی دیگر می خواهد

 که به دنبال داغ شدن بازار بحث در مورد اسالم به بررسی رابطۀ “محققان”این است که این 
پرمنفعت ترین اسالم و دموکراسی روی آورده اند صرفا به دنبال این بوده اند که کم خطرترین و 

موضع را اختیار کنند و نه ناخوانایی شیوۀ به اصطالح تحقیقشان با اصول ابتدایی تحقیقات علمی 
 . آزارشان داده است و نه ناسازگاری موضعشان با واقعیات چندان نگرانشان کرده است

می دانم به محض دیدن این نوشته بسیاری از سروشیست های خارجه نشین دست به 
ند برد و به شیوۀ همیشگی شان با مخدوش کردن بحث به امکانات تفسیری اسالم قلم خواه
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بر اساس —خواهند پرداخت و به هیچ عنوان به مسئلۀ اساسی که تناقض میان اتوریتۀ الهی
 .و اتوریتۀ مردمی که نشانۀ دموکراسی است نخواهند پرداخت—آموزه های قرآن و پیغمبر

در جوامعی که جدایی . یتۀ غیرمردمی اشاره کرده اندمذاهب مختلف همگی به نوعی اتور
مذهب از سیاست عملی شده جایگاه و عملکرد این اتوریتۀ غیردموکراتیک محدود شده است اما 
در جوامعی چون ایران که سردمدارانش افتخار می کنند قوانینش بر اساس آموزش های اسالمی 

ک به گونه ای هراس آور در تمامی وجوه و تدوین شده است طبیعتا این اتوریتۀ غیردموکراتی
در این میان کسانی خواسته اند تا میان . زوایای زندگی فردی و احتماعی اعمال نظر میکند

برخی از . و دموکراسی جایی برای آشتی بیایند—منبع این اتوریتۀ غیر دموکراتیک—اسالم
قت به این تناقض اشاره کرده روشنفکران وابسته به قدرت اسالمی حاکم در ایران در کمال صدا

آقای مصباح یزدیف به عنوان نمونه، اخیرا . اند و در پی آن اسالم را بر دموکراسی ترجیح داده اند
به مسئلۀ تناقض اسالم و دموکراسی اشاره کرده اند و مشخصا بر این نکته که در حکومت 

 از رای مردم تاکید کرده اسالمی مشروعیت احکام و قوانین از قرآن و سنت کسب می شود و نه
اگر کشور اسالمی یعنی کشوری که احکامش تابع رای مردم ”: اند و در کمال صداقت گفته اند

 ایشان از “.است و مطابقت با قرآن و سنت مالک نیست، چرا سوئیس را کشوری اسالمی ننامیم
کشوری که احکام کشور اسالمی یعنی ”: ادامۀ منطقی بحثشان نهراسیده اند و اضافه کرده اند

 همان است که در قرآن آمده و پیشوایان معصوم گفته ]هم[و اسالم . . . قرآن در آن اجرا شود
 و شهادت یک زن در 3 و بنا براین در کشور اسالمی باید مرد دو برابر زن ارث ببرد2“. . .اند

 وسطایی  و عقوبت هایی قرون4دادگاه باید هم فقط نصف شهادت یک مرد ارزش داشته باشد
 5.سر و دست بریدن هم باید اجرا شوند

 اگر ذره ای صداقت دارند باید پیش از هر چیز تکلیف خودشان هم“ روشنفکران دینی” 
 این اتوریتۀ  متنیِرا با این تناقض آشکار کنند؛ باید به زبان واضح بگویند که آیا می توان منبعِ

ی آیا می توان آیه هایی نظیر آنچه در  و به راسترا نقد و نفی کرد؟—قرآن—غیردموکراتیک
آیه هایی که بیشتر ( را جایز می شمارد  توسط شوهرانشانسورۀ النساء آمده است و تنبیه زنان

 و کنار گذارد؟)  رشدی نوشته است سلمان هستند تا آنچه“آیه های شیطانی”شایستۀ عنوان 
ین متن را نقد کرد آیا می توان اگر می توان ا. سپس باید به ادامۀ منطقی این بحث بپردازند

آیا  دانست؟  ای منزه و مصون از هرگونه خطاماوراالطبیعهکماکان این متن را منسوب به قوه ای 
 با پاسخ تنها. . . و می توان کردار و گفتار پیغمبر اسالم و اصحاب و یارانش را نقد و نفی کرد؟ 

یر جدا کرد و گام نهادن در مسیر نقدی  می توان تحقیق را از تزودادن به این سوال هاست که
 .دابطۀ اسالم و دموکراسی را آغاز نموجدی در خصوص ر

                                                 
 که وابسته به جمهوری اسالمی ايران parset از سايت ة اين آيه و ساير آياتی که در ادامه آورده ام ترجم.١۴، آيه ورة النساءس 1

 .http://www.parset.com/Culture/Quranاست گرفته شده است 
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2 http://news.gooya.com/politics/archives/034557.php 
 )11سوره النساء، آیۀ (“ . . . که سهم پسر به اندازۀ سهم دو دختر باشدخداوند در بارۀ فرزندانتان به شما سفارش می کند” 3
ر دو مرد نبودند، یک مرد و دوزن، از کسانی که مورد رضایت و و اگ! و دو نفر از مردان عادل خود را بر این حق شاهد بگیرید” 4

در این آیه این بحث در چارچوب مثالی در مورد مسئل مالی آمده ). 282سوره البقره، آیه (“ !اطمینان شما هستند، انتخاب کنید
 در مورد رد ارزش ندارد فقطاست و کسانی تالش کرده اند تا اثبات کنند که این امر که زن به عنوا شاهد بیشتر از نصف م

به راستی که ! ر امور؛ و سپس دیگرانی سعی کرده اند تا این امر را به فراموشکاری زنان نسبت بدهندمسائل مالی است و نه دیگ
 . عمق اسف بار این تفکرات قرون وسطایی را نمی شود دید

! ند ثابت قدم داریدکسانی را که ایمان آورده اشما هستم؛ من با ’: که پرودگارت به فرشتگان وحی کردو به یاد آر موقعی را ” 5
و همه ! فرود آرید) بر سرهای دشمنان( از گردن ربزودی در دلهای کافران ترس و وحشت می افکنم؛ ضربه ها را بر باالت

 ) 12سوره االنفال، آیه  (“‘!انگشتانشان را قطع کنید
و خداوند توانا و حکیم ! ام داده ا ند، به عنوان یک مجازات الهی، قطع کنیددست مرد دزد و زن دزد را، به کیفر عملی که انج”

 )38سوره المائده، آیه (“ .است


