
 

 

و قرآن در فرهنگ یفرهنگ قرآن  
ششم قسمت  

گفتگو و مصاحبه زهرا مبلغ پژوهشگر گروه زنان در پژوهشگاه  ،و قرآن در فرهنگ یاز مقاله فرهنگ قرآن پنجمقسمت  در
قرآن با طرح سواالت وسیعی از ایشان کوشش کرده تا نگاه یک محقق از مترجم قرآن  اریبا دکتر الله بخت یمطالعات علوم انسان

گاهی برای زنان ضروری می نماید.  را به مسائل زنان باز کند. به طوری که این آ

سوره نساء، کالم خود را با استناد به برخی نظرات هم همراه می کند که در  43مقاله قبلی، دکتر بختیار در فهم وبیان بر آیه 
 ادامه می خوانیم. 

 

اریبا دکتر الله بخت گووگفت  

ایو پو  کیدموکرات یندیبه منزله فرا ترجمه  

زهرا مبّلغ دهیس  

 

 

. شکل ترجمه کرده است نیرا به هم هیآ نیقرآن ا یهم در ترجمه فارس یرازیمکارم ش اللهتیآ  

است که همسرشان را به  یفقط درباره مردان هیآ نیاست که، مطابق بخش نخست آن، ا نیسوره نساء ا 43 هیدرباره آ گرید نکته
درآمد همسرشان  قیو از طر دهندیرا نم یهستند که خرج زندگ یادیمردان مسلمان ز کا،ی. در امرکنندیم نیتأم یلحاظ مال

تو را بزنم. البته که  توانمیوگرنه م یهرچه من خواستم انجام ده دیبا ندیگویم مسرشانمردان به  ه نی. بعد اکنندیم یزندگ
. میبداند، بگذر هیاز آن آ یخود را مصداق تواندیاصاًل نممرد  نیا است دهیرا هم اشتباه فهم هیکه آ  

 کندیم شنهادیرا پ یامرحلهسه یروش هیآ نی. ادیسوره نساء نگاه کن 43 هیشناس به آروان گاهیدر جا خواهمیم اکنون
« نشوز» یواژه عرب نکهیکه از نشوز او نگران است. دو سوال از شما دارم. نسخت ا یبرخورد شوهر با زنش هنگام یبرا

نشوز، کلمه یجا هب ،یسیدر ترجمه انگل د؟یکنیرا چگونه معنا م  resistance دیا)مقاومت و مخالفت( را گذاشته .
 زیآمام نوع از رفتار مخالفتکد یشناس اصاًل برادر مقام روان ،یمنظور است؟ به عبارت یمخالفت ایچه نوع مقاومت 

د؟یدهیدرمان م شنهادیزن پ  



 

 

به  دی. زن باکندیگوش نم یعنی کند،یواو مخالفت م خواهدیم یزیمعناست که مثاًل مرد از همسر خود چ نیبه ا نشوز
 یبرا دیآن را انجام دهد. اما اگر معقول نباشد، با دیهمسرش توجه کند. اگر خواسته همسر معقول باشد، زن با یهاخواسته

و دقت به  اقیبا اشت دیبا زیو مرد ن ردیپذیدرخواست را نم نیح دهد که چرا ایهمسرش توض یبرا دیهمسرش معقول نباشد، با
 یداران را نگهکند، فرزند زیخانه را تم ستیزن شرعًا موظف ن کنم،یکه من از نگاه اسالم برداشت مطورزن گوش دهد. آن

که خالف سنت  یهمسر است به شرط ینسزن برآوردن خواست ج یشرع فهی. تنها وظنیغذا بپزد و مانند ا د،یکند، لباس بشو
 یبرا دیرا انجام دهد، با یکار خواهدینکته را بداند و اگر نم نیا دیفهم من درست باشد، زن با نینباشد. اگر ا عتیو شر

دهد  حیهمسرش توض . به سخن همسرش گوش فرادهد دیبا زینو مرد   

مثاًل اگر  ست؟یچ هیآ نیا یامرحلهنظرتان درباره روش سه د،یجد یشناساست که، با توجه به روان نیدومم ا سوال
مرحله را سه نیا دیکنیم شنهادیبه مرد پ ایکند، آ انتیبه همسرش خ یاگر زن م،ینشوز به حساب آور  یرا نوع انتیخ

 اجرا کند؟

 یگردانیکه از نشوز و رو یسوره است درباره زن نیهم 821 هی. آمیریدر نظر بگ دینساء با 43 هیکه در فهم آ یگریمهم د نکته
 نیکلمه را در ا نیا دیهرحال بازن به کار رفته است. به لینشوز درباره مرد و رفتار مخالف م هیآ نیهمسر خود نگران است. در ا

 ییبافت معنا کیکلمه و  کیچون با  م؛یکن ریجور تفس کیو هر دو را  میفهمیم 43 هیآ رکه د میبفهم یطورهمان هیآ
از  شودی. نممیمعنا کن ینافرمان نیآن را هم دیهم با 821 هیدر آ م،یبفهم ینافرمان ی، نشوز را به معنا43 هی. اگر در آمییروروبه

میمتفاوت داشته باش ریبافت دو تفس کیکلمه در  کی  

است که زن زنا کرده باشد،  نی. اگر منظورتان استیچ انتیدارد که منظور از خ نیبه ا یپرسش دوم شما، پاسختان بستگ اکنون
جز خود ندارند،  یو شاهد کنند،یرا به زنا متهم م شیکه همسر )مؤنث( خو یکسان: »میسوره نور بازگرد 1تا  6 هیبه آ دیبا

است و در  انیچهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که او )مذکر( از راستگو دیه باک است گونهنیاز آنها ا کیپس شهادت هر 
که  قیطر نی)زنا( را از خود دور کند به ا فریک تواندیم زیباشد! زن ن انی: لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگودیبار بگو نیپنجم

«.است انی( از دروغگودهدیاو م بهکه  ینسبت نیچهار بار خدا را به شهادت طلبد که آن مرد )در ا  
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