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     هرگز !  آیا قرآن گفته زن را بزنید ؟ 

جعلی و از بیخ مطرود  بودن زن ها ,  صد در صد    ناقص العقل  کرم در منتسب به حضرت رسول م  در آغاز باید گفت که گفته    

  در جوامع اسالمی   به زن ها و خشونت  است. متاسفانه همین حدیث جعلی مبنای  زن ستیزی و موجب نگاه های حقارت آمیز  

یار شما " محمد ص " نه گمراه شده و نه منحرف گشته . و از روی هوی سخن   ))   به تصریح قرآن پاکشده است . در حالیکه 

هوی یعنی در     "   (  4 -  1) نجم   ((نمی گوید. او وحی است که وحی را می رساند. آن که قدرت مند است او را تعلیم داده است

هم از همین جا آمده است .  حدیث جعلی  گپ های هوایی  ما   پایه وبی اساس , اصطالح سخن بی     مجازا   ,  بین آسمان و زمین 

آن حضرت که می دانستند سخنان بسیار از ایشان نقل خواهد شد ,    .  باال پر از " هوی " است  چون اساس و پایه قرآنی ندارد

نقل  هزار حدیث از ایشان  ا  روزی و روزگاری که شش صد وبیستت   سنجش آن با قرآن قرار دادند .   در  را   درستی آن ها  معیار

آن حضرت بسیار می شنیدند و بسیار کم کپ می زدند  چگونه است که شش صد و  معیار محکم در دستان ما باشد.    ,    می شود

 بیست هزار حدیث تقریر کرده باشند ؟ 

و روح مردانه و    الهی دمیده شده است  که در همه "  انسان "  ها روح    به صراحت می فرماید  قرآن مجید           

  " فطرت الهی" دارنده ای  و همه "انسان " ها ق شده است فس واحده "  خل, همه " انسان " ها از " نزنانه نیست 

مساله      اله ,معیار کرامت الهی قرار داده است .  پس از دید الهی مسرا    تقوی    تنها و تنها    . به این صورت ,    اند

فطرت الهی  نهادن  و انسان ها   الهی در همه روح از یک نفس است , دمش خلقت  و نه مردی و زنی . انسانی است 

   انسان هاست بی کمی و زیادی .  در همههم 

همین آیت    ,نزد خداوند مکرم است .   هر کسی خداوند را در لحظه لحظه زندگی خود حاضر ببیند و لحاظ کند         

اد و قبیله بودن , فالن  ودن و زن بودن , منتسب به فالن نژبه  خاطر مرد ب  پاک به روشنی فریاد می زند که کرامت  

زبان و من و من    و قبیله ,  اد و قوم  نژ  کرامت را در  هرکه  به این صورت      داشتن نیست .رنگ پوست و فالن زبان   

هر  قدم می زند.   قوم من و قبیله من   فاشیسم در  و  من شیطانی تکبر,  منشرک    در نافرمانی خداوند ,  و من  ببیند

 چند که شمایل اسالمی داشته باشد .

" می    = جفت شدن دو هم نوع" را که پا به زندگی مشترک  می گذارند " زوجزن و مرد    قرآن  دو انسان "        

را    شان  تا یکی شدنلباس همدیگر می خواند    امان بدهند  این جفت را که قرار است با هم زندگی مشترک را س  خواند.  

, لباس دو جانبه موجب وقار و زیبایی  زن  شوهر و حافظ یک زوج در گرما و سرمای   در عالم معنا بیان کرده باشد.

زن  و   است  و این دو لباس هیچ گونه برتری بر همدیگر ندارند. زن است و مرد لباس مرد زن لباس روزگار است . 

ون از نا امنی و بی ا شوهر را محصن و محصنه می فرماید یعنی ساکنان خانه آرامش به استحکام یک قلعه  و مص

) سوره النسا  خوش رفتاری با همسران را می دهد ا دستور صریح قرآن .  وحافظان زندگی سالم زناشوهری حترامی 

در  خوش رفتاری با زنان و کودکان را می کنند و   پیش از رحلت شان سفارش به  آن حضرت در آخرین خطبه  .( 11

آن حضرت در باره دختران می فرمایند: ) دختران چه    ید !ه زن ها را نزنک   سفارش اکید داشته اند    مواقع مختلفه

نی , یار و غمخوار اعضای خانواده , با برکت و    فرزندان خوبی هستند . با لطافت و مهربان , آماده به خدمت  رسا

 پاکیزه کننده  اند ( 

   !آیا این ها ناقص العقل و ضعیفه بوده اند ؟شویم و ببینیم که می آشنا  تاریخ بزرگ  چند بانوی  در این جا با 
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که شوکت و دبدبه و قدرت فرعونی را وانهاد و انسان آزاد به معنای    بود  انسان واالیی  همسر فرعون  آسیه   ( 1          

 مثلتا قیام قیامت    شد وانهاد و برای " مومنان "    دقیق کلمه شد هر چه را موجب ثقل در زمین و مانع عروج او می

این  نفر در دنیا    در جمع مومنان اولیا و انبیای الهی هم شامل اند.  چندفراموش نکنیم که    (  11-) سوره تحریم  شد.

 او یک زن بود .  و  ؟گونه خود را از قید و بند ها رها  می کند

افگندن کودک شیر خواره به دریای نیل ذره  ای تردید    دستور   در آمدن وحی به  او  ومادر حضرت موسی   (  2       

 به خود نشان نداد  یعنی نشانه کامل تسلیم و رضا . او یک زن بود.

ر جلوگیری  نمونه خرد مندی در امر حکومت داری و تدبیر امور د  سلیمان پیامبر ,  هم عصر حضرتس  بلقی  (3       

 یک زن بود. از جنگ و خون ریزی شد . بلقیس

است . آن جا ریگزار است نه سایه ای    تنهای تنها  با کودک خرد سال خود  بین دو کوه صفا و مروهدر   جر  ها  (  4     

هاجر از رحمت الهی نا امید نیست . او نیک می داند که توکل با سعی  باید اما  که بنوشد.     است تا بیاساید و نه آبی  

" سعی =  دویدن همرا با تالش برای رسیدن به   سعی  را هفت بار  ومروه    بین دو کوه و صفاهاجر    همراه باشد .  

 زیر پای فرزندش به جوشیدن می آید  در  چشمه زمزم ,  از زمین خشک ریگزار ند  در دفعه ای هفتم چیزی "  می ک

چه زن و چه    حاجی  هر  تا   د .حج  ش  مراسم  ءکه جز  رف و زیبا بود  امید , توکل و سعی آن چنان ژ  . این کار نشانه  

توکل هاجر است. از سعی هاجرانه چشمه جاودانه در فاصله هزاران سال  یادش بیاید که  این آب زمزم نتیجه سعی و 

 .  هاجر یک زن بود . جوشید

قتی با کمال تعجب دید که دعا بر عکس شده خداوند  ودعای داشتن پسر را می کرد و    مادر ایشان.  مریم  بی بی  (5   

ر  آن چنان پاک بود که خداوند سنت جاری د  بی بی مریم.  (   36پسر همانند دختر نیست " ) آل عمران    "  :فرمود  

زاده شد  به    شد واز او پیامبریبا نفخه جبرییلی    نه از راه طبیعی زنا شوهری بلکه    وی   یآبستن  هستی را شکست و

 یک زن بود.   بی بی مریمگویی هیچ مردی شایسته همسری او نبود .  ." حضرت عیسی " اسم روح هللا 

دارای    بود . امور اداری را خود به پیش می برد و  مدیر و مدبر و تاجر بسیار ثروتمند  در حجازبی بی خدیجه     (  6   

بعد از    هنگامی که    را در راه خدا مصرف کرد وبا همسری رسول هللا  همه چیز     بسیار بود.    کاروان های تجاری

  خود دو رکن    من  :کردند حضرت رسول مکرم فرمودندسه ساله قریش ایشان و ابوطالب  وفات    همه جانبه  محاصره  

خردمند , یار پیامبر و فدا کار از خود    بی بی خدیجه      !  ه گکرکن  لبته که نفرمودند یک رکن و یک  را از دست دادم و ا

 زن بود. بی بی خدیجه یک   گذر بود.

شکنجه های  سهمگین جهال مشرک  کشته شد و همسر یاسر و مادر عمار صحابی بزرگوار پیامبر زیر  سمیه  (    7    

در راه    اولین شهید    او نشانه مقاومت در باره هتاکی ها و دشنام ها بود  و  سخن به دشنام حضرت پیامبر  باز نکرد.

 یک زن بود .  . سمیه اسالم 

نداشتن " ابتر = دم بریده " می جهال روزگار حضرت پیامبر را به خاطر دختر داشتن و بچه .  طمه بی بی فا (8       

"  و او را    داد  بی بی فاطمه را    یعنی    دیگر  یک دختر  ,  به آن دو   ,  خواندند. خداوند بزرگ در سن باالی بی بی خد یجه

  ,یکی از کار های بسیار انسانی  این بانوی بزرگوار   .    را  ابتر خواندبتر گویان   ا  کوثر = مایه خیر کثیر" خواند و

می    قرآن تا قیام قیامت معنای عملی ایثار را درک    ( با خواندن این آیت هر خواننده    8سوره انسان.   )  شد.   آیت قرآن

هر چند که خودش به آن چیز نیاز دارد  به  نیازمند ش     ی را می شنودصدای نیازمند      کسی  کند . آن این که اگر
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با  ی  در هنگام افطار  روزه دارخانواده در  سه روز ,     .  بی بی فاطمه وکرده باشد  را    تا رفع مشکل اوببخشاید  

 به آنها می داد . بی بی فاطمه یک زن بود.نان تهیه شده را درخواست یتیم و مسکین و اسیر  همه 

= نهاده های فطری الهی در همه  معروف ," عقیله العرب = عاقل ترین عرب  " برای احیای "  بی بی زینب  ( 9     

تا به عمل نشان داده باشد که فاشیسم  قیام کرد    = هر آن چه را فطرت الهی نمی پسندد "    منکر"و نهی از    انسان ها "  

در آن ناپید   قسط و عدل الهی   و عمل به  قبیله ای ولو با شمایل اسالمی مقبول قرآن نیست  چون زمامداری صالحان ,  

ساکن شد . در آن جا    کرد و در وادی  رضا    تفویض , تسلیم را طی  توکل ,    ی سلوکی  وادی ها  زینب  بی بی    . است  

از این رو سر های بریده بر ضی بود به آن چه خدای می خواهد .  او به مقام فنا رسید و دیگر خود را نمی دید  و را

خون  روشنگر    جز زیبایی ندید . با سه سخنرانی  از دیدگاه  الهی  سر نیزه رفته فرزندان , برادران و برادرزادگان را  

  یک زن بود. زینب بی بی  دماند.   قرآنی  تا همیشه تاریخ  در رگ های مجاهدان اسالم  مبارزه با ستم را

     سوره نسا ء : 32آیت   بررسی می کنیم . ن بحث را مرتبط به ای   سه آیت قرآنی

ا اْكتََسبُوا ۖ َوِللنَِِّساءِ  َجاِل نَِصیٌب ِممَّ ُ بِِه بَْعَضُكْم َعلَٰى بَْعٍض ۚ ِللِرِّ َل َّللاَّ َ ِمْن    َوََل تَتََمنَّْوا َما فَضَّ ا اْكتََسْبَن ۚ َواْسأَلُوا َّللاَّ نَِصیٌب ِممَّ

َ كَ   ( اَن بُِكِلِّ َشْيٍء َعِلیًمافَْضِلِه ۗ إِنَّ َّللاَّ

)برتری های را که خداوند برای بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده آرزو نکنید. مردان نصیبی دارند از آن چه  

 بدست می آورند و زنان نیز نصیبی , فضل خدا را درخواست کنید. خداوند به هر چیزی داناست (

درداشتن یک کمالی که انسان دیگر همه انسان ها  یک انسان به تنهایی نمی تواند جامع همه کماالت باشد . پس          

مرد , بر  زن ها و مرد های دیگر و یک  زن بر آن را ندارد  در همان چیز نسبت به انسان دیگر برتری  دارد  . یک 

بت یکسان و فضل الهی بر همه است و نمی باید فضل مرد ها و زن های دیگر از جهتی برتری دارد.  این یک موه

داده شده الهی برای کسی دیگر را برای خود  آرزو کنیم . این برتری استعداد ها برای پیشبرد زندگی بشری الزم است 

 .  مردان و زنان از عاید کار خود " نصیب = بهره معین " دارند , نصیب دارند  چون  هر انسان مسلمان پیرو قرآن 

 ( را باید معین کند.   19روم " ) ذاریات .  " سایل = کمک خواهنده و محا برای خود نمی خواهد  بلکه حق  همه عاید ر

 با ترجمه  رایج :  اول   نساء . سوره  34آیت       

ُ بَْعَضُهْم َعلَٰى بَْعٍض َوبَِما  ا َل َّللاَّ اُموَن َعلَى النَِِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ اِلَحاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت ِلْلغَْیِب بَِما  لِرِّ أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلِهْم ۚ فَالصَّ

تِي تََخافُوَن نُُشوَزهُنَّ فَِعُظوهُنَّ َواْهُجُروهُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوهُنَّ ۖ فَإِْن أَ  ُ ۚ َوالالَّ الا ۗ إِنَّ َطْعنَُكْم فاََل تَْبغُوا َعلَْیِهنَّ َسبِیَحِفَظ َّللاَّ

ا  َ َكاَن َعِلیًّا َكبِیرا  َّللاَّ

 

نظر نظام اجتماع ( برای بعضی نسبت به بعضی    بخاطر برتریهایی که خداوند ) از  سرپرست  و نگهبان زنان اندمردان  )

یی که از اموالشان ) درمور زن ها ( می کنند و زنان صالح , زنانی هستند که   دیگر قرار داده است و بخاطر انفاقها

متواضعند  در غیاب ) همسر خود( اسرار و حقوق  او را در مقابل حقوقی که خداوند برای آنان قرار داده حفظ می  

پند و اندرز دهید  ) و  اگر موثر واقع نشد (     کنند و ) اما( آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید

یفشان نبود ( آن  کردن آنها به انجام وظا مل برای وادارهی جز شدت عرا مایید و ) اگر هیچ در بستر از آن ها دوری ن

تعدی بر آنها نجویید  ) بدانید( خداوند  بلند مرتبه و بزرگ است )  ها را بزنید  و اگر از شما پیروی کردند راهی برای 

 مد.ترجمه مفهومی بعد از تشریح کلمات کلیدی خواهد آ .   وقدرت او , باالترین قدرت هاست (
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 : کلمه های  کلیدی 

مرد ها  و همه زن ها.  آیا خداوند می فرماید هر مردی با هر خوی  یعنی همه  .  با آمدن " ال "  لرجال , النساءا     

کلی انسانی این با اصول  آیا  برتری دارد ؟    با هر خوی و خاصیت و درجه علمی  و خاصیت و هر درجه علمی بر هر زن

چه  انسان ها   الهی در همه و خلقت بر فطرت الهی همه    روح دمیده شده    پس نفس واحده ,    سازگار است ؟    قرآنی  

   چگونه تفسیر کنیم ؟  فرموده خداوند را در مثل بودن آسیه یا می شود؟  

, اقامه , استقامت , مستقیم , قوام ,  از قوم ) قه وه مه (  مشتقات آن : قوم , قیام , قیامت , مقاومت      قوامون .     

. در هندسه صنف پنج با زاویه قایمه آشنا شده ایم . همان زاویه ای که نود  " یکی  از اسامی خداوند "  قیم و قیوم  

درجه است .  نه هشتاد و نه و نیم و نه نود و نیم  است  اندک ترین تمایل به چپ و راست و یا پیش روی و پشت سر 

در معنای مصدری خود یعنی چیزی را راست در جایی قرار دادن ,   " قه وه مه "    ت , راست است .  قومندارد. راس

در اشتقاقات    .  جدیت  باشد در آن هیچ کجی نباشد  اقامه نماز هم یعنی بر پایی نماز به گونه ای که  در نماز راستی و

برپا داشتن است . خداوند قیوم است چون همه هستی را  باالیی می بینیم که در همه معانی آن کوشش برای  راست  

درهم و برهم می شود . الزمه راست نگه داشتن یعنی موازنه  ها  هم آهنگ  نظام این   راست نگه داشته است  و گرنه 

اشوهری   و معادله ها را لحاظ کردن و عمل کردن . قوامون   به کار برده شده در آیت باالیی  در این جا که از زندگانی زن 

می گوید در باره یک زوج است به نام زن و شوهر که می باید پایه های زندگی مشترک را  بکوشند تا همیشه سر پا 

کسی است  با ترجمه مجازی سرپرست    "  قیمو اما " نگه دارند  تا از توازن خارج نشود و بروی شان خراب نشود. 

  در حال توازن باشد و زندگی متعادل داشته باشند.    و بی کسان  یتیمان  که  می کوشد تا زندگی مردمان زیر اداره او مثال 

 در این جا "قوام"  به کار رفته است و نه "قیم ".

  بلکه   برتری از نوع جنسی نیستاز دیدگاه قرآنی  ,  نیست.    و سرپرستی    قوام به هیچ صورت  به مفهوم برتری        

در باال به سه اصل قرآنی اشاره شد که در انسان مورد خطاب خداوند زن   بندی به ارزش های الهی است .ی  از نوع پا

برزن   نی مساوی اند. در استعداد ها یک مرد بر مرد ها و زن های دیگر ویک زنو مرد شامل اند و همه از نگاه انسا

.  شده است  استفاده    و نه " قوامیت "    کلمه  "فضیلت "   , ازد و در این گونه موارد  ها و مرد های دیگر  برتری دار

را می شنویم نمونه برجسته "  قوام  "بهترین نمونه زندگی قوامی , زندگانی آن حضرت با بی بی خدیجه بود. هر گاه  

 آن روبروی چشمان مان است. چشم های خود را به عمد بسته نکنیم .

در سوره مایده   بالقسط "  " بر پادارندگان عدالت "   سوره نسا به شکل  " قوامین  135همین کلمه قوام در آیت        

به   سوره فرقان    67در آیت  " قوامین هلل شهدا بالقسط " " " برپایی کار ها برای خدا و شهادت به عدالت "  و    8ایت  

هر گاه انفاق    " کسانی که  لم یقتروا و کان بین ذلک قواما (  و الذین اذا  انفقوا لم یسرفوا و  )   معنی اعتدال آمده است  

می بینیم  که در سه  آیت باالیی کنند  نه اسراف  می کنند و نه سخت گیری , بلکه در میان این دو حد اعتدالی دارند "  

 پرستی و برتری ترجمه نکرده است . هیچ کسی " قوام " را به  سر

 السالم علیک " مثال  :  "= استعال  بر  "  (1  :  به معانی بسیار است از جملهحرف  جر ,    .با تلفظ " عال"       علی      

آتی المال علی حبه = مال را با همه  )مثال :    یا مصاحبت  همراهی به مفهوم مجاورت  =  با  "  "(  2  سالم بر شما " ,

معنای " بر" ,   نی مرد و زن  برابری انسا  اشارات قرآنی در  با توجه به.  (  177") بقره.     (عالقه که به آن دارد , داد

 انتخاب می شود.  با مفهوم برابری  "  مجاورت و مصاحبت  " با =    و  منتفی می شودبه مفهوم " استعال = برتری "  

 . خواهد بود  اند " دیگریک  با زن ها  قوام "  مرد ها  " ء " الرجال قوامون علی النسا ترجمه پس 
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"هم " ضمیر جمع غایب مذکر است  . قاعده تغلیب زبان عربی را نیک  به خاطر بسپاریم     .   م علی بعضعضهب      

در غیر آن دچار غلط فهمی های بسیار می شویم . نظر به این قاعده  اگر در جایی فعل و ضمیر مذکر می آید , شامل  

ه معنای "مردانی که ایمان آورده  ب  شود " الذین آمنوا " از نگاه صرف عربی  مرد و زن می شود. مثال اگر گفته می  

اند " است , و  اما به این صورت مورد خطاب قرآنی تنها متوجه  مرد هاست و با زن ها  هیچ سخنی ندارد. اما قاعده 

همه و در باره آن جماعت سخنی رود   تغلیب می گوید اگر در جایی میلیون ها زن باشد و یک بچه کک  تولد شود  

بعضی    در این جا هم منظوربا توجه به این قاعده  ی شود و همه آن زن ها را هم شامل می شود.  ضمایر و افعال مذکر م

بر مرد   زن ها و  بر مردها و زن ها و برتری بعضی زن ها برمردها    ری بعضییست بلکه برتن  بر زن ها    مرد ها

 هاست.

خرچ کردن , مصرف کردن و پرداخت کردن . هم چنان که د ر باال اشارت رفت در این جا    "    ز  " نفقانفقوا  ا       

منظور تنها خرچ  کردن مرد ها نیست بلکه نظر به قاعده تغلیت  خرچ کردن زن ها و شوهرهاست. پس اگر ترجمه و  

دارند این برداشت اشتباه   برداشت این باشد که به خاطر خرچ کردن و مسوولیت مالی داشتن مرد ها بر زن ها برتری

خرچ  شان است .  در آیت سی و دوم دیدیم که زن و مرد از عاید کار خود نصیبی دارند پس هر دویشان از آن نصیب  

 .   می کنند و از این ناحیه برتری هیچ کدام بر هیچ کدام نیست

وند مفسد و مصلح را می شناسد " است " خداصالح متضاد فاسد   صالحه ,  به معنی آشتی جو , مع ج  صالحات     

نده   فاسد امور را از تعادل خارج می کند و مصلح  آن را به سیرت اولی آن می آورد .صالح به تعادل آور  (  220-)بقره  

نهایت فساد  نا بودی است  و کوشش برای صلح  در نهایت باعث تعادل و آرامش    کننده است .و فاسد از تعادل بیرون  

 و آشتی است . 

جمع قانته . قانت یعنی انسان عبادت کننده و مطیع خداوند . عبادت به معنای حرکت متعادل به سوی    ,        قانتات      

قانت    .جوینده کمال است    خود را درک می کند و    و کمبود های    کوتاهی ها  که  است , همو    خداوند از سوی انسان  

تعادل  و روی آوری به خداوند بزرگ ,  قوامیت را پاسدار می   که با عبادت  یعنی سمبول  است  ا انسانی  در این ج

 .شود

حافظ یعنی راه  .  جمع حافظه از حفظ . نگه بانی کردن , هشیار و بیدار بودن. پیوسته بر کاری بودن    .     حافظات     

 دارند . می س را پا  ارزش های عالم غیب همان زنانی هستند که  در این آیت حافظات  آشکار و راست.

نا پیدا و نا دیدنی , پنهان .  غیب پنجاه بار در قرآن کریم آمده است و در هیچ جای به جز همین آیت به     .غیب        

یا حقوق شوهر " ترجمه نشده است  و معنای به آن ژرفنا و پهنا  به " اسرار شوهر " تنزل پیدا کرده    " اسرار شوهر

  ایمان به غیب    .    (59عالم نادیدنی هاست و جز خداوند به آن آگاه نیست )انعام .  , عالم ملکوت یعنی  عالم غیب  است .  

" غیب "  باال توجه به اسم    در   (2) سوره بقره .           شرط  تقوی  تلقی شده است . در پهلوی اقامه نماز و انفاق 

  . تجلی همین اسم الهی همه هستی را در تعادل و توازن حفظ  می کند. " قیوم" خداوند  است

به خانم ها با   یت  قوام  پابندی به اصل    . توصیه در"  خداوند عالم غیب را حفظ  کرد  هم چنانکه    =" بما حفظ هللا      

مثال الهی همراه می شود و خداوند می فرماید  هم چنانکه خداوند آن را  نگه داشته است  یعنی تجلی اسم " قیوم =  

 باشید.زندگانی تان شما هم قوام  نگهدا رنده  مطلق "  خداوندی .

چاره اندیشی برای حل آن است   پریشانی از وقوع چیزی در آینده  واز خوف . خوف یعنی نگرانی و    .    تخافون      

مثال  اگر کسی قرار باشد به جایی سفر کند و هوا و ابر داللت به باریدن برف کند  او خوف  می داشته باشد که اگر  .  

باید برای آن چاره جست.  در آینده؟ خوف ترسی است که  در صورت وقوع برف  ببارد او چه کند  تا موترش نلخشد 
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وسایل برای نلغزیدن موترش است نه مثال خراب کردن آن سرک و جاده !!   در آیت باال هم    چاره این مسافر تهیه

  بگیریم بدنی  حتی اگر ضرب را به معنای زدن    خوف  در باره آینده است , هنوز هیچ  خطا و گناهی رخ نداده است .

از کلمه " خوف " استفاده  کاران   زنا    اب گناه می دهد ؟! در  مورد مجازات  آیا قرآن دستور مجازات را قبل از ارتک

نمی شود. در آن مورد چار نفر می باید با چشم  خود " عمل جنسی " را دیده باشند و شهادت بدهند. به حدس و گمان 

در قرآن برای عمل ثابت شده    دادن    جزا   پس    تا شالق را دارد.  های هوایی جزای نوازش هشتاد    شهادتهم نمی شود.  

 آیا   .  است  شوز  ن  از "  خوف  "  در این آیت    و در آینده اتفاق بیافتد و یا نیفتد.    باشد  است نه این که در مرحله خوف  

  قرآن کریم این را نمی گوید.کسی باید لت بخورد ؟    به خاطر خوف

پس می   در آیت دیگر نشوز مردانه هم داریم . نشوز یعنی جای بلند.    .  بلند نشستن  از نشز به معنای      .  نشوز       

در آن چه   و ی خدادادی  یکی بر دیگریفضیلت ها ای بندی نداشته باشند . بینیم که اگر زن و شوهر به  "قوامیت " پ

و پایان ببرد  .  در این جا  چون موضوع  خانم هاست ه ترازو را باال  کف" خرچ می کنند"  می تواند    هر دو " انفقوا "

همین نشوز است , و گاه که به زنا ترجمه می شود کامال نا درست     بلند شود " ,  خوف آن می رود که " هوای خانم  

 ودن , حافظ بودن  برای  جلوگیری از از بر هم خوردن  تعادل است .  صالح بودن , قانت ب توصیه های. است 

از هجر . دل کندن از جایی و امید برگشت دوباره به آن جا را داشتن . در این جا هجرت یا  دور    . اهجروهن          

                                                                   در آن است . با بهبود شرایط  یعنی  امید برگشت با صلح جنبه عاطفی دارد  شوییکردن از بسترزنا

.  برای ضرب معانی بسیار است . هر کسی نا آشنا با زبان عربی هم اگر ) ضه ره به(  از ضرب     اضربوهن         

بخواهد می تواند با تایپ کلمه " ضرب "  معانی بسیار آن را در فرهنگ ها  ببیند.  در زبان ما معنای مشهور آن همان  

است . کاربرد فعل ضرب در قرآن به شکل مثل زدن ,   و جدا شدن ی دیگر آن  رفتن و دور شدن معنا  " زدن " است .

است .   زدن مهر خواری و ذلت    , زدن حضرت موسی عصایش را به سنگ و آب ,  یعنی رفتن و دور شدن  راه زدن  

سوره انفال که حکایت از زدن   50زدن به معنای تنبیه بدنی از انسانی به انسان دیگر در قرآن نیست . به جز آیت  

با این وجود   اما   نا پیداست .    بر ما  "  این "زدن     رشته ها به سر و روی کافران هنگام کوچ از این دنیا دارد. نوعیتف 

معنای مجازی دارد   ,  که گردن زدن  ترجمه می شود  جای زدن که سر و روی است مشخص است.  " ضرب الرقاب "  

در آیات دوم و چهارم سوره    حتی  (   ساله پرداخته شده استو به معنای گردن زدن نیست. ) در مقالت دیگر به این م

استفاده نشده است بلکه " فاجلدوا   زنا را بیان کرده است از فعل ضرب    ن بهنور که حکم مجازات زنا و تهمت زنندگا  

    هر چند که ما در ترجمه ها می گویییم که صد ضربه شالق یا هشتاد ضربه شالق ! .  رفته استکار به  , جلدة  "   

ر  د  " به معنای زدن آن هم زدن زنها ترجمه و تفسیر می شود.  ضرب چگونه است که  تنها  در این آیت "پس        

ضرب را به زدن ترجمه و تفسیر    بازهم  کسانی که    امده است . نی  حالیکه در هیچ جای دیگر قرآن با این معنای تنبیهی

می کنند نمی دانند و تعیین نمی توانند که با چه ؟  با سوته, قمچین , مشت و لگد یا قمه و چاقو و شمشیر ؟ به کجا ؟  

به کله , به پشت به پای , به شکم ؟ چقدر ؟ تا بمیرد  تا زخمی شود تا ضعف کند تا یک جایش بشکند ؟  آیا حکم  

چوب مسواک یا شنگ چپن یا تا شکستن تار  با    گنگ می باشد؟ به همین سبب گفته اند که زن را  خداوند این چنین  

  ارد آن مشخص است موحالیکه آن جا که خداوند درمورد زنا کار ها  اراده  جزا فرموده است  همه قبرغه  بزنید. در  

 " را بزند ؟  آیا لباس زدنی است ؟؟    قرآن زن و شوهر  را لباس همدیگر می خواند . آیا کسی می تواند " لباس .

ترجمه     "کنید  یا جدا   دور      را  زن ها      را "  , " اضربوهن "  ن کریم  نگارنده با توجه به کار گیری این فعل در قرآ     

این گونه     34ترجمه مفهومی  ایت  پس     .  در ادامه آن می آید  35می کند. این جدایی هم برای یک مدت است و آیت  

 خواهد بود : 
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 7تر 7 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

) خداوند بعضی انسان ها  را بر بعضی از انسان ها  در چیزی فضیلت داده است . این فضیلت یکی بر دیگری و        

تعادل های زندگی مشترک را می تواند برهم بزند . پس برای حفظ تعادل     ,  خرچ اموا ل هر کسی به دست خودش

ش های الهی در  صالح , قانت  و نگهدارندگان  ارز  یزندگی مشترک  مرد ها و زن ها باید قوام همدیگر باشند. زن ها

 خداوند  قیوم همه هستی را   کهآن چنان    نگه می دارند   توانا هستند . آن ها دستور های الهی  را  برجایی این تعادل  پا  

یعنی اسم     نا دیده انگاری  صلح , قنوت و فراموشی غیب  به خاطر    خوف این است که  زن های  .    نگه داشته است 

به عنوان پیشگیری از وقوع آن  وعظ کنید , اگر موثر نبود از   ,  شوند , در اول    " نشوز" مبتال  به      قیوم خداوند ,

  قوامیت هپابندی ب شان  دور شوید. اگر اتخاذ  این راه  نتیجه  داد وا ی از باز موثر نبود اگر  بستر ها جدایشان کنید و

 راهی برای زیان  بر انان نجویید خداوند بلند مرتبه  و بزرگ است ( , را اطاعت کردند

  وصیه الهی کارگر نیفتد و در صورتی که دو ت    شدن  از همسران را می گوید  یعنی  , راه کار بعد از دور  35آیت         

قدم سومی   د , برای حل مشکل خانواده گی و جلوگیری از فرو پاشید گی  کن  و از زن ها دوری اختیار  برود  شوهر

 می فرماید: ایت  . یعنی  انتخاب دو نفر داور از طرف زن و شوهرشود می برداشته 

َ َكاَن عَ َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِهَما فَاْبعَثُوا  ُ بَْینَُهَما ۗ إِنَّ َّللاَّ   ِلیًما َخبِیًراَحَكًما ِمْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها إِْن یُِریَدا إِْصََلًحا یَُوفِِِّق َّللاَّ

داشتید یک داور از خانواده مرد و یک داور از خانواده زن  انتخاب کنید  اگر از جدایی بین زن و شوهر خوف     )و     

 .آن ها نیت اصالح داشته باشند  خداوند  میان شان توافق  ایجاد می کند. بدانید خداوند آگاه و داناست(  چنانچه

  این چنین  هصد در صد به قرآن مجید  در وقوع  پدیدحضرت رسول مکرم مبلغ وحی الهی . عامل  حاال ببینم           

در شهر مدینه و رفاه مهاجرین و انصار , همسران   اقتصادیبا خوب شدن نسبی اوضاع  چه کردند ؟    در خانواده خود

زندگی خانواده گی را از بین برده بود    قوامیت    ,    خواسته ها  ای داشتند. اصرار برحضرت رسول مکرم نیز خواهش ه

نبود بلکه دوری گزینی شان  همسران  " اضربو هن " آن حضرت زدن    ." اضربوهن "  کردند     آن حضرت  تا باالخره

نی می بود آن حضرت عامل صد در صد به قرآن در همین   اگر ضرب به معنای زدن بدز خانه به مدت سی روز بود . ا

جا نمونه عملی آن را به ما نشان می دادند و با زدن همه زن ها ,  آیت سی و چار سوره نساء را تفسیر عملی می 

کردند. اما به راستی , در کجای تاریخ و سیرت نبوی آمده است که حضرت  در آن رویداده و یا در جای و موقعیت  

   .  در همین رابطه است  سوره احزاب  28آیت  باشند ؟ زن و یا مردی را  حتی با یک  امپلق  نواخته  دیگر 

ِّعْ    ْحُكنَّ َسَراًحا َجمِ یَا أَیَُّها النَّبِيُّ قُْل ِِلَْزَواِجَك إِْن ُكْنتُنَّ تُِرْدَن اْلَحیَاةَ الدُّْنیَا َوِزینَتََها فَتَعَالَْیَن أَُمتِ  یًَل ُكنَّ َوأَُسِرِّ

به همسرانت بگو: اگر خواستار زندگی دنیا و زینت های آن هستید  بیایید هدیه ای به شما بدهم و به طرز  "ای پیامبر

 نیکویی رهایتان کنم " 

در این جا همسران پیامبر بین ماندن با حضرت رسول مکرم و جدا شدن  مختار اند . نه تهدید می شوند و نه           

دنیایی پر زینت دست   می شوند تا به حیاترها       جمیال "  "    بلکه با دادن مهریه شان به نحو بسیار زیبالت می خورند  

 یافته باشند و این آن ها هستند که باید تصمیم ماندن یا رفتن را بگیرند . 
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