هاوسهری و س کس
يهکهم ئاماژەکردنی قوڕئان به هاوسهرايهتی دەگهڕ تهوە بۆ سووڕەکانی
مهککه واته سووڕەی "رۆم" .ل رەدا وشهی "خۆشهويستی" هاتووە ،که
زۆر کهم لهو نووسراوەيهدا که کی ل وەرگيراوە .له زۆربهی و ته
ئيسﻼمييهکان ئهو ت کسته له کاتی زەماوەنددا لهسهر کارتی داوەت چاپ
دەکهن:
"ههر له نيشانانی ئهوە که له خۆتان ،ئاوجووتی بۆ بهرههم هينان؛ که پ يان بحهس نهوە
و خۆشهويستی و ئهوينی خستۆته ناوتان .لهمهدا بۆ کهسان که به وردی سهرنجه بدەن،
به گه زۆرن) ".سووڕهی ٣٠ئايهی (٢١

له زۆربهی وەرگ ڕاوەکاندا تهنيا ئاماژە به ناوی هاوسهر کراوە ،به م
له زمانی عهڕەبيدا وشهی ئهزواج " "azwajهاوکات دەکرێ بۆ
ههردووکيان واته ههم بۆ ژن و ههم پياو که کی ل وەرگير ت .ل رەدا ژن
و پياو وەك يهك سهير دەکر ن .ئهو سووڕەيه له مهککه گوتراوە ،ئهو
سهردەمهی محهمهد تهنيا ژن کی ههبووە" ،خهديجه" که م ردەکهی خۆش
ويستووە و پ ی ڕاگهيوە .به م دواتر ژنان له پهرتووکی قوڕئاندا بهستراوە
به پياو ناودەبر ن و وەك کهرەستهيهکی خۆشيی پياو سهير دەکر ن.
تاقميك له موسو مانان ئهو بۆچوونه به هه ه دادەن ن و دە ين تهنانهت
سووڕەيهکی تايبهتی بۆ ژنان له قوڕئاندا هاتووە که ڕ زی ل گرتوون .به م
ئهوان ئهو شته لهبهرچاو ناگرن که سووڕەش لهسهر "مانگا"،
"جا جا ووکه"" ،زەردەوا ه" ياخود "م رووله" ههن به ب ئهوەی ڕ ز کی
تايبهت لهو بوونهوەرانه گيراب ت .تازە ،سووڕی  ٤که به ناوی نساء )ژنان(
له قوڕئاندا هاتووە ،شتی زۆر نابهد ی له ههنبهر ژناندا ت دا گوتراوە .به
تايبهت لهسهر تهوەری "چهند ژنه" که زياتر پهيوەندی به پياوانهوە ههيه:
"ئهگهر لهمهڕ کيژە ههتيوەکانهوە ،لهوە ترسان که نهتوانن به تهرز کی حهق و ڕەوا
دەگه يان بجوو ينهوە ،دەتوانن وازيان ل ب نن و ژنانی تر – چهندی خۆتان پ تان باشه و

قورئان ،پهيامی خۆشهويستی  ،پهيامی ڕق و کينه

170

پ تان دەش ن – مارە بکهن؛ دوان بن يان سيان پ کهوە يا چواريش بن ههر ڕەوايه".
)سووڕهی ٤ئايهی(٣

ههر باشه که کت بی قوڕئان سنوور بۆ چهند ژنهيی دادەن و بهو
مهرجهيان دەبهست تهوە که پياو له ن وان ژنهکانيدا دادوەر ب  .کهچی ئهو
کارە له ههمان سووڕەدا باسی ل کراوە و به نهگونجاو دادەنر ت.
"ئ وە ههرچهند ههو يش بدەن ،قهت ناتوانن دەگهڵ ژنانی خۆتاندا ب جياوازی ڕەفتار
بکهن .سا ئهوەندە له خۆيان دوور مهخهنهوە که بيانکهنه هه پهساردە و تهخسيريان کهن.
ئهگهر دەگه يان پ ك ب ن و خۆ له گونا بپار زن ،خودا بووردنی له ﻻيه و د ۆڤانه".
)سووڕهی ٤ئايهی(١٢٩

پهرتووکی قوڕئان ئيزن به موسو مانان نادا لهگهڵ ژن ك نيزيکايهتی
س کسی بکرێ که هاوسهری ههب  ،مهگهر ئهوەی ئهو ژنانه ئهسيری شهڕ
بن .ئهوکات موسو مان دەتوان ئهو ژنانه وەك کۆيله ﻻی خۆی ڕابگرێ و
نيزيکی س کسی لهگه ياندا بکات و بارودۆخی )هاوسهری ههب ت يا نا(،
هيچ له حيساب نايه:
"ژنی بهشووتان پ ناش ؛ مهگين ئهوانهی بوونهته ما ی خۆتان .له خوداوە ئهم بڕيارەو
بۆ نووسراوە) ".سووڕهی ٤ئايهی(٢٤

لهگهڵ ئهوەدا که پياو ئهو مافهی پ دەدرێ هاوکات له تهك چهندين ژندا
زەماوەند بکا ،و له پهناشيهوە ئيزنی پ دەدری لهگهڵ چهندين کۆيلهی
ژنيش بتوان نيزيکی س کسی ههب  ،ژنی م رددار ئيزنی پ نادرێ جيا
له م ردەکهی نيزيکی لهگهڵ پياو کی بيگانهدا ههب  ،تهنانهت لهگهڵ ئهو
پياوەی خۆشيشی بوێ:
"ک ش دەستهنگهو ئهو ما هی بۆ هه ناسووڕێ که ژنی خاوەن باوەڕی ئازاد ب ن  ،با لهو
کيژە باوەڕدارانه که بوونهته خۆتان ،مارە بکا .خوداش له ههرکهس زياتر له بڕواتان
ئاگادارە .ههمووتان تيرەی يهکترن؛ به دەستووری خاوەنيان مارەيان بکهن .چۆن باوە
لهناو خۆتاندا مارەييان بۆ ببڕنهوە .ئهوانيش با کهنيزانی داو ن پاک بن ،نهک داو ن تهر؛
له ژ رەوە دۆستی ن رينهيان نهب  .به م ئهگهر لهپاش ئهوەی هاتنه بهر رک فی ئ وە،
دەستيان دەگهڵ پياوی نامهحرەم ت کهڵ کرد .ئازاردانيان نيوەی ئهو ژنانه دەب که شوويان
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ههيه و ئازادن .ئهمه بۆ ئهو کهسانهيه رەبهنی ئازاريان دەدا .ئهگهر ئ وە خۆڕاگر بن ،ب
گومان بۆتان باشترە .خودا له هه ه دەبوورێ و د ۆڤانه) ".سووڕهی ٤ئايهی(٢٥

پاکی و ب گهردی ژن وەك کليليکی ناوەنديی له ئايينی ئيسﻼمدا سهير
دەکرێ .ديارە ئهو ئايينه نو يه دەبوو له داب و نهريتی پ ش سهردەمی
ئيسﻼم که ك وەربگرێ ،چونکه لهو سهردەمهدا ﻻی عهڕەبهکان ڕەچه هکی
بنهما ه گرنگايهتييهکی تايبهتيی ههبووە ،بهکارەت پ ش هاوسهری و پاکی
و ب گهردی له هاوسهريدا ،ههروەها خو نی بنهما هکه دەبوو خاو ن
ڕابگير ت و ت کهڵ به خو نی ب گانه نهکرێ .ئهو داب و نهريته تا ئهمڕۆش
هيچ گۆرانکارييهکی بهسهردا نههاتووە :پاك و ب گردی ژن زۆر به قايميی
لهگهڵ وشهی "هاوسهری"دا گر ی خواردووە .ئهگهر ژن خهيانهت بهو
ياسايه بکات و لهبهر چاوی نهگرێ ،دەب ته هۆی ل ڵ و پيسکردنی ههستی
شانازی و شهڕەفی سهرجهم بنهما هکه.
تهنانهت له و ته ڕۆژئاوييهکانيش زۆربهی بنهما ه ئيسﻼميهکان لهسهر
ئهو کارە سوورن که کچهکانيان پ ش بهشوودانيان هيچ پهيوەندييهكی
س کسی لهگهڵ خۆشهويستانياندا نهگرن .زۆربهی کيژان له ﻻيهن دايك و
باوکانيانهوە زۆر به توندی کۆنتڕۆڵ دەکر ن ،ئازار دەدر ن و ههر له
سهردەمی مندا يدا به زۆری به شوو دەدر ن ،پ ش ئهوەی نهکا شهرم و
سهرشۆڕی بۆ بنهما هکهيان پ ك ب نن .له چهندين سا ی ڕابردوودا ک شهی
کوشتنی نامووسی له ن و بنهما ه موسو مانهکانی ئورووپادا زۆر زياتر
بووە .باوك يا برا كچ و خوشکی خۆيان دەکووژن بهو تاوانهی که گۆيا
نامووس و شهڕەفی بنهما هکهيانی په هدار کردووە .له زۆربهی ئهو
کوشتناندا تهنيا دۆستايهتيکردنی کچهکه لهگهڵ کوڕ کی ڕۆژئاوايی ياخود
ههو دانی کچهکه بۆ ش واز يا ستايل کی ژيانی ڕۆژئاوايی بوونهته هۆی
پ کهاتنی ئهو کارەساتانه.
ئهو تووڕەيی و هه س و کهوته ناحهزە له ههنبهر ژنان و کيژان که
تهنيا مهبهستيان ژيان کی ئازادانهيه ،ههم له داب و نهريتی سهردەمی پ ش
ئيسﻼم و ههم له سهردەمی نووسينی ت کستهکانی قوڕئاندا دژبه نيشاندانی
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ههستی خۆشهويستيی ژنان ڕاوەستاوە .ل رەدا فهرههنگ و ئايين ناتوانين
ل ك جيا بکهينهوە ،چونکه ههردووکيان به دووقۆ ی بانگهوازی
چهوساندنهوە و بهکۆيلهکردنی ژن له کۆمه گا دەدەن.

در ژەی ههيه...
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