ویژگیهاومصادیقسبکزندگیزناندرقرآنکریم 

مجیدعنانپورخیرآبادی 1

چکیده
يکی از ابعاد پیشرفت از منظر مقام معظم رهبری ،سبک زندگی ،رفتار اجتماعی و شیوه زيستن
است .با مراجعه به آيات قرآن میتوان نمونههايی از رفتارهای فردی و اجتماعی مختلف را
مشاهده نمود که جنبه درس و عبرتآموزی خواهد داشت .هدف از پژوهش حاضر؛ بررسی سبک
زندگی زنان در قرآن کريم بر مبنای کالم وحی است :خصوصیات زنانی از جمله بلقیس ملکه سبا
در آيین حکومتداری صحیح ،تطابق رفتار سیاسی با حکم عقل ،مشورت و حسن تدبیر در امر
حکومت؛ يوکابد مادر موسی(ع) در فداکاری و کیاست ،کاوت و دورانديشی ،استقال رأی بدون
تکیه بر ديگران ،استقامت و پايداری ،شجاعت و از خودگذشتگی؛ آسیه همسر فرعون در مبارزه و
شهادتطلبی ،قهرمان و خستگیناپذير ،نفرت از ارزشهای پوچ و مادی ،طرد سیاست طاغوتی و
شیطانی ،انزجار از ستمکاران ،ستیزهجويی با کافران ،درايت و روشنبینی و از خود گذشتگی؛ و
مريم مادر عیسی(ع) در پرستش و پاکدامنی ،استقامت و شکیبايی ،مبارزی هوشمند در سیاست،
ايرار و از خود گذشتگی.
کلیدواژهها :زن در قرآن ،سبک زندگی ،سبک زندگی زنان ،سبک زندگی قرآنی ،فرهنگ اسالمی

 .1کارشناسی ارشد ماارف اسالمی ا اقتصاد ،دانش اه امام صاد (ع) ،مدرس دانش اه .رایانامهenanpoor@gmail.com :
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مقدمه 
دستیابی ا کشف نظر دین مبین اسـالم پیرامـون موضـوعات ا مسـائل گونـاگون از
مهمترین امور است که ذهن محققان ا پژاهش ران مسلمان را در حوزهها مختلـف
علوم به اود مشغول سااته است .آیات قرآن کریم که در بیان ماـراف رسـول گرامـی
اسالم(ص) یکی از دا امانت به جا مانده آن حضرت ا تمسـک بـه آن ،راه نجـات از
گمراهی مارفی شده است ،مهمترین منبع مورد استناد برا کشف نظر شـریات اسـالم
پیرامون مسائل مختلف است.
مقام زن در اسالم چنان است که در قرآن کریم سومین سوره مفصل به نـام «نسـاء»
نامیده شده ا در ده سوره دی ر مسائل مربوط به حقو ا منزلت زنـان مطـرح گردیـده
است ا در اطابات عام زنان مورد اطا اند .بنابراین ،مـیتـوان از بسـیار از مفـاهیم
قرآن ،نکات مهمی را در این رابطه استنباط کرد ا ادعا درارـی کـه اسـالم بـرا زن
ارزشی قائل نیست از این طری منتفی دانست.
ن اه اسالم به زن موجب شد تا دیدگاه جاماه ا حتی ادیـان گذشـته نسـبت بـه زن
تغییر کند .جای اهی که اسالم برا زن به عنوان فرد مستقل از مرد قائـل بـود ،باعـث
شد تا اجود زن به رسمیت شنااته ا ارزش ا جای اه اا دیده شود.
اسالم اجود زن را مسئله مهم زندگی ا متمم حیـات انسـانی در مسـائل اجتمـاعی،
ااالقی ا قانونی اود جا داده ا اا را عضو مؤثر جاماه دانسته است.
در این پژاهش سای بر آنست تا با بررسی آیات قرآن به ایژگیها ا مصادی سبک
زندگی زنان اشاره شود.
لفههاومصاديقسبکزندگيزناندرقرآنکريم 
مؤ 
در قرآن مجید به زنانی برگزیده ا ممتـاز بـر مـیاـوریم کـه در فراسـت ا هـوش
سرشار ا در توانایی بر در حقای بسـیار دشـوار ا حـل مسـائل اجتمـاعی ،سیاسـی،
فرهن ی ا اانوادگی به منزلت باالیی رسیده بودند .بخش مهمی از آیات قرآن در مـورد
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این زنان ا حکایت سرگذشت آنان نازل شده است تا از این طری نسلها مختلـف را
زنان بزرگ ،گامها صحی ا استوار در مسیر زندگی ا فاالیتهـا اجتمـاعی اـود
بردارند.
مؤلفههايسبکزندگيبلقیسملکهسبا 

ـ
موهبت ادااند متاال به حضرت سلیمان پیامبر آن بود که ا هم پیامبر ادا ا هـم
فرمانبردار بزرگ ا مقتدر در عصر اویش بود .هرگاه سلیمان(ع) به سفر میرفـت یـا
بر تخت می نشست ،سساهیانی از جن ا انس ا پرندگان کـه اداانـد مسـخّر ا کـرده
بود ،پیرامونش را میگرفتند .یکی از پرندگان سلیمان هدهد بـود کـه راز در یکـی از
بازدیدهایش جا آن را االی دید .پس از مدتی هدهد حاضـر شـد ا بـا کالمـی شـیوا
علت ریبت اویش را بیان داشت .هدهد عامل ابر قطای از سـرزمین سـبا بـود کـه
سلیمان از فرمانراا آنجا اطالع نداشت (نمل52 /ـ .)50هدهد پیـام آارد کـه ااالً یـک
زن عهدهدار مسئولیت اطیر زمامدار آن سرزمین اسـت؛ دام اینکـه کمیـت ا کیفیـت
حکومت آن زن به گونها است که شباهت کامل به حکومت سلیمان دارد ،سـوم آنکـه
اا تخت ا عرشی عظیم دارد که قدرت نافذ ا همهجانبها را که الزمـه یـک حکومـت
مقتدر است ،نشان میدهد (گرجی9 :1276 ،ـ .)5همچنـین گـزارش داد کـه سـاکنان آن
سرزمین به جا اداپرستی به پرستش اورشید مشغولاند ا در برابر اورشید سـر بـه
اا مینهند .سلیمان نامها برا ملکه سبا از طری اا فرستاد.
بلقیس بـا دریافـت نامـه بـهسـرعت ،ازیـران ا فرمانـدهان لشـ ر ا کشـور ا
مشاارانش را فرااواند تا جلسها تشکیل دهند .اا گفت :نامها دریافت کردهام که در
آن مسائل بسیار بزرگی مطرح شده اسـت .در ایـن نامـه از مـن ا مـردم سـرزمین مـن،
دعوت به پرستش ادا ی انه ا تسلیم در برابر اا شده است .حال میاـواهم بـا شـما
مشورت کنم .آنها گفتند :ما مرد جن یم ا امکانات فرااان داریم ا مـیتـوانیم در مقابـل
دشمن بایستیم .بلقیس پاسخ داد :به نظر مـن تاقّـل ا تـدبیر ا داراندیشـی عقالنـیتـر
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متوجه ارزش ا جای اه آنان نماید تا آنان بتوانند با ال و قـرار دادن سـبک زنـدگی ایـن
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است .باید سلیمان را آزمود ا منتظر عکسالامل اا شد ،ازاینرا ،من جن
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توصیه نمی کنم .اگر سلیمان پیامبر ادا باشد ما توانایی جن

را بـه شـما

با اا را نـداریم ا چنانچـه

پادشاه باشد ،هدیه ما را می پذیرد ا ما با ایـن قـدرت ا تـدابیر حکـومتی بـر اا پیـراز
اواهیم شد .بلقیس هدایا بسیار برا سـلیمان(ع) فرسـتاد .سـلیمان بـه فرسـتادگان
بلقیس گفت :آیا می اواهید نظر مرا با مال دنیا جلـب کنیـد؟ اگـر ایـن قصـد را داریـد
بدانید که آنچه ادا به من داده از آنچه شما دارید بهتر ا بیشتر است .این شمایید کـه از
هدیه اود شاد می کنید .اینک به سو بلقیس ا مشاارانش برگردید ا به آنها ب ویید؛
من سساهی به سویشان گسیل می دارم که قادر نباشند در مقابل آن مقاامت کننـد ا آنـان
را با ذلت ا اوار از مملکت سبا بیران میکنم (نمل27 /ـ .)55به بلقیس ب وییـد کـه
من جز ایمان ا اطاعـت ا تسـلیم در برابـر اداانـد چیـز نمـیاـواهم .زمـانی کـه
فرستادگان برا اا نقل کردند که اا با دی ر پادشاهان متفاات است بلقـیس بـا سـساهی
عظیم ،اود عازم سرزمین سلیمان شد .قبل از رسـیدن اا حضـرت سـلیمان(ع) ،تـدابیر
الزم را برا آزمون بلقیس انجام داده بود؛ از جمله اینکه تخت ا عرش اا را بـه دربـار
اود منتقل کرده ا تغییراتی در ظاهر آن داده بود .سلیمان بـا طـرح سـؤالی اا را مـورد
آزمایش قرار داد تا دریابد آیا بلقیس در ا هوش الزم را برا ایمـان آاردن ا تسـلیم
دین اا شدن دارد یا از کسانی اواهد بود که امید به هدایتشـان نیسـت .بلقـیس بـا
پاسخ منطقی ا هوشمندانه اود به سلیمان(ع) نشـان داد کـه از تیزهوشـی ا درایـت ا
دقت نظر باالیی براوردار است .اا نیز که برا آزمایش سلیمان آمده بـود بـا مباحثـه ا
مناظرها مستدل ا منطقی یقین حاصل کرد که سلیمان(ع) مرد ادا ا پیامبر الهی است.
بلقیس که کامالً پی به عظمت ا شکوه سلیمان بـرده بـود ا اا را دارا نیـرا مـافو
بشر یافته بود ،سخت تحت تأثیر شخصیت اا قرار گرفت ا در برابر مکتب ا آیین اا
تسلیم شد.

1

« از جمله چیزهایی که به بلقیس داده شده بود داراندیشـی ،عقـل ،درایـت ،حـزم ا
عزم بود( ».عالمه طباطبایی)255 :1274 ،
 .1راایت این داستان در سوره نمل آیهها 44ـ 28آمده است.
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 .1بلقیس امور مملکت اود را با حکم عقـل اداره مـیکـرد ،ازایـنرا ،بـا حـوادث
براورد نکرد ،اا می دانست اگر بر االف ارد حکمرانی نمایـد ،سـرانجام بـه زیـانش
تمام اواهد شد.
بلقیس در امور مملکتی اود پایبند به امر شورا بود ا سای میکرد که از دیدگاهها
مشااران اود مطلع گردد ا نسبت به نظرات آنها احترام گذارد ا در عـین حـال بسـیار
منطقی ا ااقعبینانه با مسائل براورد میکـرد ،اگـر نظـر آنهـا را مخـالف بـا مصـلحت
حکومـت اـود مــیدیـد ،بـا اســتدالل آنهـا را رد مــیکـرد .ایـن گونــه مشـورتهــا ا
نظراواهیها موجب جلب رضایت ا اطمینان عامالن اجرایی میشود ا اود مدیر نیـز
از مزایا ا فایدهها مشارکت ا مشورت سود میبرد( .یوکل)561 :1285 ،
 .5بلقیس از سالمت رأ ا راشن بینی ا حسن تـدبیر در امـر حکومـت براـوردار
بود؛ به طور که این موضوع را می توان با فرستادن نمایندگان اود بـه دربـار سـلیمان
برا بار اال ا آزمایش کردن اا مشاهده کرد .اا عجوالنه تصمیم به یکی از دا امـر بـا
سلیمان نمیگیرد؛ «جن

یا صل » بلکه تمام جوانب را میسنجد.

 .2بلقیس از شجاعت ا ارادها قو ا همتی بلند بهرهمند بود؛ بهطور که پـس از
شنیدن پیغام اا از سو فرستادگان ایژهاش متوجه شد که سلیمان(ع) با پادشاهان دی ر
متفاات است؛ اود عازم سرزمین سلیمان شد تا ااضـاع را از نزدیـک بررسـی کنـد .اا
علیررم تهدیدات سلیمان(ع) ،با شجاعت ا همتی بلنـد اقـدام بـه سـفر ا تـر اطـن
میکرد.
به شهادت قرآن ،ملکه ا ملت سبا مردمی اورشیدپرست ا مرفـه ا دارا امکانـات
عالی زندگی ا نظامی بودند ا در ظاهر از نظر تشکیالتی بر تشـکیالت سـلیمان برتـر
داشتند ا اود را قو تر ا قدرتمندتر میدانستند .الی با همه این ااصاف بلقـیس زنـی
مصالحه جو ا سازگار بود ا با حضرت سلیمان از راه مصـالحه ا هدیـه اارد شـد ا در
برنامه ها اا تفکر نمود ا سرانجام با ایمان ا اسالم اود نشـان داد کـه ایلـی عاقالنـه
فکــر مــیکنــد ا در صــورت تشــخی
119ـ)118

حقیقــت از آن نمــیگــذرد( .بابــازاده:1281 ،
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ناگهانی بزرگ در طول حکومتش همچون مواجهـه بـا حضـرت سـلیمان(ع) احساسـی
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 .4بلقیس از هوش ا ذکاات باالیی براوردار بود ا قـدرت شـنااتش از حقـای ا
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بررسی امور بسیار باال بود؛ به طور کـه بـا تشـخی

درسـت اـود از آزمـایشهـا

سلیمان سربلند ا موف بیران آمد ا به اا ثابت کرد که استحقا دعوت بـه یکتاپرسـتی
را دارد.
 .5بلقیس از اعتقادات مستقل براوردار بود ا تصمیمات اعتقاد را با ااتیـار اـود
انتخا

میکرد؛ چه در زمانی که به پرستش آفتـا

پردااـت ا چـه در زمـانی کـه بـه

یکتاپرستی را آارد .این بانو که حاکمیت قدرتمنـد بـر قـوم اـویش داشـت ا آن
ناشی از سیاست صادقانه ا مقتدرانه اا بود ا ملتش نیز اا را قبول داشتند ،از ایـن را
در رااج اعتقاداتش در هر دا حالت بسیار مؤثر بوده است( .فهیم)25 :1274 ،
 .6بلقیس زیباترین بیان را در مواجهه با ح ا جلوه ح الهی (پیامبر ادا) به زبـان
می آارد ا سخنش هم طراز با کالم انسانها متاالی بود .اقرار به گناه ا پـی بـردن بـه
حقارت اود ،ااج تواضع ا از اودگذشت ی است .از طرفی اقرار به گناه ا توبه زیبـا
ا حاکی از شجاعت ا اارست ی شخصیتی اا بود.
مؤلفههايسبکزندگييوکابدمادرموسي(ع)

ـ
زندگی حضرت موسی(ع) دارا مراحل گوناگونی است .در تمامی این مراحل زنان
حضور چشم یر داشته اند .قرآن حضور تاریخی زنان مااصر حضرت موسی(ع) را در
صحنهها سیاسی ا اجتماعی به اوبی نشان میدهد .آنها از حریم ح دفاع کردنـد تـا
آن را به سر منزل مقصود برسانند .در این میان محور تـرین ا حسـاستـرین نقـش را
مادر موسی عهده دار بوده است .زن صالحی که ادااند متاال به اا احـی مـیکنـد کـه
چ ونه فرزند اود را نجات دهد؛ فرزند که یکی از پیامبران بزرگ الهی اواهـد بـود.
ادااند متاال به اا آموات که چه عملکرد داشته باشد ا چه تـدبیر بیندیشـد ا بـا
چه مدیریت صحیحی اا را از چن ال فرعون ا فرعونیان برهاند ا به مرحلـها برسـاند
که در آینده از انبیا ا مرسلین(ع) باشد.
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کاهنان به فرعون ابر داده بودند که مرد از دادمان یاقو

که در مصر پراکندهاند،

برا جلوگیر از این اطر دستور داد ،مـأمورانی از مـرد ا زن ،زنـان ا اـانوادههـا
بنی اسرائیل را زیر نظر ب یرند ا هر گاه اطالع یافتند یکی از زنـان آبسـتن اسـت شـکم
بدرن د ا اگر جنین پسر بود به قتل رسانند .مادر موسی که آبستن به موسـی بـود ا اراده
الهی بر این بود که فرزند اا از پیامبران االوالازم(ع) گردد ا بـه رهبـر الـ گماشـته
شود ،از این اضایت سخت ن ران ا آشفته بود .اا در تـدبیر ا زیرکـی ا ایمـان ا نیـز
رأ ا فراست ،در مراحل ا درجات عالیه قرار داشت ا از زنـان بـزرگ رازگـار اـود
بود .در دامان این بانو بزرگوار ،باید فرزند تربیت میشد که بساط جور ا ستم جبار
زمان ،یانی فرعون را برچیند ا مردم مستضاف را نجات دهد .اا ناگزیر بـه طـرح یـک
برنامهریز دقی ا صحی بود تا بـا ظرافـت ا تـدبیر ااصـی بتوانـد در طـول سـالیان
متماد فرزند اود را از انواع اطرات حفظ نماید ا اا را به مرحلها رسـاند کـه اراده
الهی را در را زمین عملی سازد( .داانی)45 :1278 ،
مادر موسی به فرمان احی ،موسی را در صـندا قـرار داد ا اا را بـه دریـا نیـل
افکند( .طه )28 /ا از اا اواسته شد که هیچ گونه رـم ا انـداه ا ن رانـی بـه اـود راه
ندهد اا با پی یر تمام ا مساعدت داترش متوجه میشد که صندا بهدست مأموران
فرعون میافتاد .اواهر موسی از طرف مادرش مأموریت یافت که قدم بـه قـدم در پـی
موسی باشد تا ببیند که سرانجام کار اا به کجا میانجامد ،به محض آنکه اواهر موسـی
فهمید که صندا را به دران کاخ فرعون بردند ،درصدد بر آمد کـه تمـام سـختیهـا ا
اطرات را به جان بخرد ا برا نجات برادرش به هر ترتیب که شـده اارد کـاخ شـود.
آسیه همسر فرعون با دیدن موسی از فرعون دراواست کـرد کـه اا را نـزد اـود ن ـه
دارد.

شماره  / 44بهار 9315

سرانجام به سرنوشت تو ااتمه میدهد ا نابود قطای تـو بـه دسـت ااسـت .فرعـون
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ويژگیهای مادر حضرت موسی(ع)
 .1ذکاات ا داراندیشی :مادر موسـی علیـهالسـالم بـا ذکـاات ا تیزبینـی بـه کـاخ
نفوذناپـذیر فرعـون راه یافــت ا تربیـت فرزنــدش را بـه طـور مســتقیم عهـدهدار شــد.
موسی(ع) در اانه فرعون ملوکانه تربیت شد ا همه علوم ا فنون را فراگرفت ا در سن
بلو به پیامبر مباوث شد( .نورالدین)281 :1414 ،
 .5استقامت ا پایدار  :مادر موسی(ع) زندگی بسـیار سـخت ا دشـوار را سـسر
کرد ا سالها برا تأمین مایشت فرزندانش تالش کـرد .اقتـی آنهـا بـزرگ ا مسـتقل
شدند ا موسی ا برادرش هاران امر رسالت پراردگارشان را عهدهدار شـدند ،اا دی ـر
به هدف مقدس اود رسیده بود.

 .2شجاعت ا از اودگذشت ی :مادر موسی(ع) می دانست مأموران فرعون در کمـین
یکتاپرستان هستند .ا زنان آبستن بنیاسرائیل را شکم میدرند ا فرزندان پسر را به قتـل
میرسانند الی با شجاعت هر چه تمام در زیر یو استبداد فرعونی فرزند اود را حفـظ
کرد .این شجاعت برا حفظ ا بقا دین الهی ا آرمانها آن سـتودنی ا قابـل تقـدیر
است.

 .4ایمان ا توکل :اا به قدرت ادااند ا اراده الهی در این مأموریت توکل داشـت ا
یقین میدانست که سرانجام اعده الهی به اقوع مـیپیونـدد ا اا ا پسـرش بـر فرعـون
پیراز میشوند .از این را با ایمان ا باار قلبی توانست فرزنـد اـود را در آ هـا پـر
اراش نیل پرتا

کند ا اا را به کام دشمن بفرستد.

 .5شایست ی تربیت فرزندان صال  :اراده ادااند بر این بود که موسی(ع) در دامـان
مادر ااقای اود تربیت ا بزرگ شود .پیامبران(ع) ا مردان بزرگ الهی برا رسیدن بـه
مقام شایسته باید در دامان مادرانی شایسته بزرگ مـیشـدند .اقتـی از مـادر موسـی(ع)
اواسته میشود که با برنامه ریز دقی اودش به موسی شیر دهد به این دلیل است که
ایژگی ها مادر از طری شیر به جان فرزند انتقال مییابد .مسـئله تـأثیر شـیر ا انتقـال
اصوصیات شخصیتی از این طری به فرزنـد کـه در آینـده نمـود متاـالی اواهـد
داشت ،در ااقع ظهور ا براز ارزشها یک زن در یک پیـامبر اسـت (گرجـی:1276 ،
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 .)81این مادر مدبر در تربیت فرزندانش بسیار موف بود ،موسی(ع) را برا پیامبر شدن
زندگی ،پشتیبان اا که مرد ادا ا پیامبر ادا بود ،باشد (طبـر  )202 :1402 ،ا اـواهر
موسی(ع) را چنان تربیت کرد که با شجاعت تمام بـه دفـاع از بـرادر پردااـت ا بـرا
نجات دین ادا ،جان اود را به اطر انـداات ا در آن شـرایط افقـانزا ا حکومـت
ظالم ا طاروتی توانست فرزندانی مبارز ،هدفمنـد ،یکتاپرسـت ،متحـد ا ضـد طـاروت
تربیت کند.

 .6استقالل رأ بدان تکیه بر دی ران :در مارفی حضرت موسـی(ع) ا مراحـل پـر
فراز ا نشیب زندگانی اا در قرآن ،هیچ نشانی از پدر موسی(ع) ذکر نمیشود .پر ااض
است که در شرایط ااص سیاسی ا اجتماعی آن مـردان بـهشـدت تحـت فشـار آزار ا
اذیت فرعون بودند ا ارلب در زندانها زیر شکنجه یا تحت تاقیب بودند .آنچه قطاـی
است اینکه در قرآن به پدر موسی(ع) اشارها نشده ا فقط از مادر موسی(ع) سخن بـه
میان آمده است .اا با عزمی راسخ ا بدان ترس ا ااهمه از نبودن همسر ،انجـام اظیفـه
میکرد.

 .7حضور پررن

اجتماعی :بر االف اندیشه باطل فرعون نسبت به ناکارآمـد بـودن

زنان که به همین دلیل زنان ا داتران را زنده ن اه میداشت ا مردان ا پسـران بـه قتـل
می رساند ،ا با اجود جهل ،کفر ا ظلم فرااان در جاماه آن راز ،این زن شایست ی پیدا
میکند که جای اه فرمان الهی باشد ا به طور کامـل تحـت تسـلط ا فرمانـدهی اا قـرار
گیرد ا بصورت مجرایی برا تحق اراده ادااند درآید ا دستورات ااصی به اا ابال
ا اا از آینده مطلع شود .این مقام موجب میگردد که اا قیامی عظیم نموده ا اقـدام بـه
یک حرکت بزرگ اجتماعی نماید ا دست به هر اطر بزند تا این مشیت عظیم الهـی
را به مقصد نهایی برساند.

 .8سیاست شایسته :مادر موسی(ع) با این ایژگیها رفتار  ،هم در زمـان اـود ا
هم در زمانها باد ،ال ویی شایسته برا دی ران بویژه زنان است .اا به ما مـیآمـوزد
یک زن با اودساز  ،ااالص ،ایمان ا توکل ،اعتماد به نفس ،استقالل رأ  ،هوشمند
ا درایت ا شجاعت ا پایدار میتواند با ادااند ارتبـاطی نزدیـک پیـدا کنـد ا مـورد
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تربیت کرد .هاران را طور پرارش داد که یار ا یاار برادرش باشد ا در تمام مراحـل
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عنایت ا حمایت بیدریغ اا برا رسیدن به اهدافش قرار گیرد ا نشان میدهد زنان نیز
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همچون پیامبران می توانند از کارگزاران ا عامالن ادااند در را زمین برا ادمت به
ال باشند.

مؤلفههايسبکزندگيآسیههمسرفرعون

ـ
آسیه همسر فرعون ا ملکه مصر بود .اا در قصر فرعون کـه پادشـاهی مسـتبد بـود،
زندگی میکرد ا از انواع امکانات ماد ا رفاهی براوردار بود .آسیه زنـی بـود کـه در
هالها از نجابت ،لیاقت ا پاکی قرار داشت .رشد شخصیت ا توجه به اظیفه انسـانی ا
ایمانی اا کار را به جایی رساند که کاخنشین بهشت شود ا در ردیف بهترین زنان عالم
قرار گیرد .ایمان آاردن اا به حضرت موسی(ع) بزرگترین ضـربه بـه دسـت اه فرعـون
بود؛ چراکه اا نزدیکترین فرد به فرعون بود .فرعون برا انصراف اا از این تصمیم بـه
هر اسیله ممکن ـ تهدید ا تطمیع ـ متوسل شد الی جز مقاامت از اا چیـز ندیـد ا
بدین اسیله توانست شرایط حاکم بر نظام حکومتی آن راز را در هم ریـزد( .انصـار ،
)585 :1281

ويژگیهای آسیه همسر فرعون
 .1آسیه مشتا هدایت فرعون :اقتـی موسـی(ع) بـه اصـرار آسـیه در دربـار مصـر
ماندگار شد ا تحت مراقبت شخصی ملکه ا مهر ا محبت اا قرار گرفت ا بـزرگ شـد
ا به مقام نبوت رسید ،آسیه به اا گراید ا از اا به شدت حمایت کرد الی در آن زمـان
ایمانش را از فرعون پنهان میداشت ا تالش میکرد که فرعون را بـا دیـن موسـی ا بـا
حقیقت آفرینش ا آیین یکتاپرستی بطور ریر مستقیم آشنا سازد؛ چراکه فرعون در برابـر
ا تأثیرپذیر داشت ا بیشتر مواقع با اا مشورت میکرد .در هر حال این تالش آسـیه
به جایی نرسید؛ هر چند کوشش اا یک شیوه تبلیغی ا تربیتی ظریف را در بـر داشـت.
اقتی موسی(ع) بارها ا بارها فرعون را به یکتاپرستی فرامیاواند ا فرعـون دعـوت اا
را نمیپذیرفت ،آسیه به شدت از این براورد رنه میبرد ا تالش میکـرد کـه اا را بـه
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دین موسی(ع) جذ

ا اداجو بود .اا در اانها به یاد توحید ا ی ان ی بود که نه تنها در آن

یاد از اـدا یکتـا نبـود بلکـه صـاحب آن اانـه دشـمن ایـن یکتاپرسـتی در مقـام
ستیزهگر با آن بود.
 .5اسوه مؤمنان :اقتی جریان راد نیل موسی(ع) را به مقر دشمنانش میرساند ا آنها
قصد ذب اا را میکنند ،در میان آنان زنی یافت میشود که با تیزبینی ا شامها قـو اا
را از چن ال آن دهایمان نجات میدهد ا مانع قتل اا میشود .فرعون در تردیـد اسـت
که آیا این همان کودکی است که منجمان دربارش گزارش دادهاند یا نـه؟ آسـیه اا را از
تردید بیران می آارد ا به اا اطمینان میدهد که کـودکی کـه دسـت پـرارده اودشـان
باشد ،هرگز آن ونه تربیت نمیشود ،بلکه بـرعکس آن فرزنـد نـور دیـده آنهـا ا سـبب
افتخار ا ارسند آنان میشود.
همسر فرعون بدان اینکه تحت هـدایت پیـامبر از پیـامبران الهـی قـرار گیـرد ،بـا
هدایت فطر اویش نهایت الوص را به نمـایش مـیگـذارد ا شخصـیتی از اـویش
ترسیم می کند که اا را به صورت اسوه ا ال و مؤمنان در مـیآارد ،ارزش نقشـی کـه
این بانو در بنیاد نهادن نهضت موسـی بـا نجـات دادن اا دارد ،بسـیار اسـت .همچنـین
اهمیت ا ارزش نقش این بانو در دنبال کردن نهضت موسـی ،بیشـتر مالـوم مـیگـردد؛
نهضتی که مسیر اجتماع را دگرگون میسازد؛ اجتماعی که قرنها در زیر فشار ا ستمها
فرعونیان بهسر میبرد.

 .2شجاع ا شهادتطلب :آسیه همچون مبارز یکتاپرست تا پا جان از موسی(ع)
ا عقیدهاش دفاع میکند ا بر پیکـره امسراطـور فرعـون ضـربه اارد مـیکنـد .اا زنـی
قهرمان ا است یناپذیر اسـت کـه بـا مـدیریت ا برنامـهریـز هوشـمندانه مـیتوانـد
زمینهساز قیام موسی(ع) باشد .اا سالها به طور مخفیانه یکتاپرستی میکنـد ا سـرانجام
در راه مبارزه علیه ظلـم ا بـیعـدالتی بـه شـهادت مـیرسـد (اشـتهارد .)57 :1276 ،
ایژگی ها بارز مدیریتی آسیه را با آیه  11سوره تحریم بیان میکنیم« :ا ادااند بـرا
مؤمنان همسر فرعون را مثل می زند که گفت :پراردگارا برا من نزد اـود اانـها در
بهشت بنا کن ا من را از فرعون ا عمل اا نجات بده ا نیز مرا از قوم ظالم برهان».
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موحد اال

کند .این زن سـمبل انسـانیت ،ال ـو شـرافت ا نمـاد از یـک
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1ـ .2ادرا کمال مطل  :کمال حقیقی انسان ،اصول به مقام ا قر

نزد اـدا اسـت
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ا همـه

ا کسی که این حقیقت را ادرا کند ،تمام اعمـال ا حرکـاتش در مسـیر قـر

کماالتش مقدمها برا اصول به کمال نهایی اواهد بود .آسیه نیز زنی کامـل اسـت ا
مقصد نهایی را ادرا میکند ا در راه رسیدن به مقصد میکوشد ا طالب قر

اسـت ا

میگوید« :ادایا در نزدت ا در جوارت منزل اهی برایم فراهم کن»
5ـ .2نفرت از ارزش ها پوچ ا ماد  :آسیه با اینکه همسر مرد ثراتمند ا مقتـدر
است ا تمام امکانات ماد را در ااتیار دارد ،امـا بـه سـبب طغیـان ا ظلـم اا ا اینکـه
سد در برابر ح است ،از اا ابراز تنفر میکند ا دی ر به کاخنشینی نمیبالد ا همسـر
شخصی مثل فرعون بودن را ارزش ا موجب افتخار نمیداند .اا در میان افراد تبهکـار ا
بیدادگر ،ایمان اود را حفظ میکند ا آلوده مادیات ا امیال دنیو نمـیشـود .اا هرگـز
مقهور جبر تاریخ نمیشود که اود تاریخساز میشود ا در برابر مشـکالت ا فشـارها
گوناگون مقاامت می کند ا برا اصول به کمال مطل از ادا طلب نجات از فرعون را
میکند« :ادایا مرا از چن ال فرعون برهان».
2ـ .2طرد فرهن
فرهن

طاروتی ا شـیطانی :اا بـا اعـالم انزجـار از عملکـرد فرعـون بـا

فرعونی ا طاروتی مخالفت ا مبارزه میکند ا نسبت به آن ابراز تنفر میکنـد .از

اینرا در نیایش با مابود عالمیان از اا میاواهد که ا را از فرعون ا عملـش نجـات
دهد ا اا را االصی بخشد« :پراردگارا مرا از عمل فرعون نجاتم بده».
4ـ .2نفرت ا انزجار از ستمکاران :در فرهن

قرآن همانطور که مهـر ا محبـت در

راه ادا ا برا ادا ،بر بندگان ادا الزم ا از صفات مؤمنان است ،نفـرت ا انزجـار از
زشتی ها ا بدکاران نیز از اظایف آنان به شمار میآید .همسر فرعون ایـن ارزش را نیـز
ارائه میدهد ا از ادا جهانیان میاواهد که اا را از قـوم ا گـراه سـتمکاران نجـات
دهد .در ااقع ایـن بـانو بـا ایـن دعـا اـویش ،اشـم ا رضـب اـود را نسـبت بـه
ستمپیش ان اعالم مینماید« :ادایا مرا از چن

قوم ستمکار ا ظالم نجات بده».

 5ـ .2عش ا ایمان :هن امی که همسرفرعون ،بـا هـدایتهـا الهـی ا راهنمـاییهـا
حضرت موسی(ع) ارشاد میگردد ا نور ایمـان در قلـبش مـیتابـد ،بـه مرحلـها از ایمـان
میرسد که عاشقانه در ایـن راه از جـان اـود مـیگـذرد ا از انـواع شـکنجههـا فرعـون

ويژگيهاومصاديقسبکزندگيزناندرقرآنکريم012


نمیهراسد ا با استقامت ا ایمان ،سمبل عش ا ایمان ا ال ویی برا بانوان جهان ا حجتـی
جاماها ستمکار نیز میتوان مؤمن ا پا بود( .داستمحمد 159 :1272 ،ـ)155
 6ـ .2ستیزهجویی با کافران ا شهادتطلبی در راه ح  :آسیه سالها ادااند یکتـا را
پرستش میکند ا تحت هدایت موسی(ع) ایمان اـود را ن ـاه مـیدارد ،الـی سـرانجام
رازش فاش میشود .فرعون از هـر طریقـی بـرا انصـراف اا متوسـل مـیشـود ،الـی
بیفایده است ،آسیه دل به اـدا داده ا از هـیچ چیـز ا هـیچ کـس هراسـی بـه دل راه
نمیدهد .فرعون دستور میدهد آسـیه را بـه چهـار مـیخ کشـند ا سـن ی بـزرگ را
سینهاش قرار دهند تا اینکه زیر این شکنجه سهم ین جان به جان آفرین تقدیم میکنـد
ا به شهادت میرسد( .داانی)45 :1275 ،
7ـ .2درایت ا راشن بینی ا از اود گذشت ی :میتوان ادعا کرد که آسـیه مـادر دام
موسی(ع) بود .اا در پرارش ا نجات جان موسی(ع) ا حمایت از اا نقش حساسی بـر
عهده داشت .ا با درایت ا راشنبینی جریانـات دران کـاخ فرعـون ا گـزارشهـا
مأموران اا ا نیز شرایط بحرانی اجتماعی ا سیاسی را زیر نظر داشت ا بـا دقـت تمـام
ااضاع را از نزدیک بررسی میکرد .آسیه که با همان ن اه اال به سیما موسی ،پـی بـه
الهی بودن سیما اا برد ،تصمیم به دفاع از جـان موسـی نمـود .اا در تمـامی مراحـل،
بویژه در سه مرحله حساس ا سرنوشتساز برا حفظ جـان موسـی از اودگذشـت ی
کرد .1 :زمانی که موسی را از صندا بیـران آاردنـد ا اا تـالش نمـود کـه مـأموران
فرعون را از کشتن موسی منصرف کند  .5هن امی که تالش نمـود تـا مـادر موسـی بـه
عنوان دایه پذیرفته شود .2 .اقتی که موسی با اهانت به فرعون ا کندن ریش اا در ایـام
کودکی ا بران یختن اشم اا در آستانه مرگ قرار گرفت؛ چراکه اا دی ر یقـین حاصـل
کرد که موسی از دشمنان ااست ،الی آسیه با ارائه استدالل فرعون را قـانع کـرد کـه اا
بیتقصیر است ا آن ،اطا بچهگانها بیش نبوده است( .بهشتی)44 :1268 ،
آسیه زن قهرمان ا نامآار است که در قرآن مارفی ا در دفاع از دین ادا ا پیـامبر
الهی ا مبارزه با بیدادگر فرعون ،در تاریخ ضر المثل شده است .اا بـا نمـراد زمـان
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برا جهانیان میگردد ا به همه زنان حامل این پیام میشود که حتـی در محـیط فاسـد ا در
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اویش در افا ا آشکارا همچون مبارز است یناپذیر ا کاخنشینی در بهشت آسمان را
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به کاخنشینی در جوار فرعون ترجی داد ا در این راه به شهادت رسید.
مؤلفههايسبکزندگيمريممادرعیسي(ع)

ـ
داستان حضرت مریم(ع) در قرآن مجید یکـی از شـ فتان یزتـرین ا جالـبتـرین
داستان ها قرآنی است .االدت اا ،سرگذشت مادر اا ،ماجرا باردار شـدنش ا آاردن
پسر به نام عیسی(ع) داستانی شنیدنی ا بینظیر است که در قـرآن مجیـد بـه تفضـیل
آمده است.
حضرت مریم نمونه یک انسان کامل ا متجسم فضـایل مانـو بـود ا توانسـت در
مسیر تاالی ا رشد شخصیت ادایی اود ال و سالکان اعم از زن ا مرد قرار گیرد .اا
که مظهر عفاف ا پاکدامنی بود به درجها رسید کـه توانسـت بـه عنـوان مـادر پیـامبر
االوالازمی چون حضرت عیسی(ع) برگزیده شود .اا با مدیریت آگاهانه این پیامبر الهی
را در تمام مراحل زندگی صبورانه حمایت میکند ا بـرا رسـیدن فرزنـدش بـه مقـام
رسالت انواع مشقتها را تحمل می کند ا از جانب ادااند برگزیده ا از جمله برتـرین
زن جهانیان مارفی میشود.
برای از ایژگیها حضرت مریم(س) عبارت است از :
 .1مریم یک عابده بود :عبادت ااقای ح  ،عراج انسـان بـه نزدیکـی کمـال نهـایی
است .مریم (س) همواره در محرا
تزکیه نفس ،پاکدامنی ا تقر

عبادت ا در حال عراج الـیاهلل بـود .اودسـاز ،

اا به ادااند متاال به حد است که با داـل ا تصـرف

در نظام آفرینش راز اش با اسبا

ریر عاد

به اا میرسد.

 .5پاکی ا برگزیدگی ادایی :انسان میتواند به مرحلها از رشد ا کمال دست یابد
که شایست ی محبو

شدن در پیش اه ادااند را پیدا کند ا مریم(س) بـه عنـوان یـک

زن توانست با انجام اعمال صال ا شایسته ا طی طری ا سیر ا سـلو الـیاهلل مـورد
عنایت ااص الهی قرار گیرد ا به االیت الهیه دست یابـد .اا بـا اطاعـت ا اضـوع در
مقابل کمال مطل ا نماز ا رکـوع ا سـجود ،توانسـت الیـ همصـحبتی بـا مالئکـه ا
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فرشت ان الهی شود ا به مقام دریافت احی از جانب ادااند برسد( .داسـتمحمـد ،
 .2افتخار مادر  :مریم افتخار داشت که فرزند همچون عیسی(ع) را به دنیا عرضه
کند .یکی از رسالتها بزرگ هر زن ایفا نقش مادر

ااست.

یک بانو مدیر ا اال در مسیر انجام اظیفه ا عهدهدار مسئولیت مختلف نبایـد
رسالت مادر اود را به فراموشی سسارد؛ چراکه چنین مـدیرانی مـیتواننـد بـا تربیـت
فرزندانی موف ا شایسته جاماه را به سو ساادت ا تاـالی سـو دهنـد .مـریم ایـن
حقیقت را دریافته بود که این کرامت ا بزرگی از جانب پراردگارش بـه ااسـت کـه اا
قابلیت حمل فرزند را ـ که ماجزها الهی بوده ـ پیدا کرده است.
 .4استقامت ا شکیبایی :مریم(س) در مقابل ناجوانمردانهتـرین تهمـتهـا اسـتقامت
کرد .اا که جز رضایت ذات مقدس ربوبی بـه هـیچ قـدرت دی ـر فکـر نمـیکـرد ا
توکلش فقط به ادا بود ،توهینها ا شماتتها قومش برایش بیاهمیت شـد ا هرگـز
از مشکالت راهش ترس ا بیم به اود راه نداد.

 .5مبارز هوشمند در سیاست :مریم هوشمندانه ااضاع سیاسی را بررسی میکرد ا
گزارشها لحظه به لحظه حکومتی را مـی شـنید تـا اگـر اطـر بـه ااج رسـید ،جـان
فرزندش را نجات دهد .چنانکه با شنیدن ابـر توطئـه قتـل فرزنـدش از سـو ایـاد
هیرداس ،طب یک برنامه از قبل طراحی شده ،بهطور مخفیانه اقدام به هجرت کرد ا به
اوبی از عهده این مأموریت برآمد.
 .6ایثار ا از اود گذشت ی :مریم ا فرزندش از آیات الهی ا نشانهها اعجـاز را
زمین بودند ا مورد احترام جمایت بیشمار بودند .آنها با این مقـام ااال در رربـت بـا
انواع سختیها مواجه شدند الی هرگز تسلیم نشدند .مریم بـا ایثـار ا از اودگذشـت ی
همسا ا همردیف محرامترین اقشار جاماه به کار ا تالش مشغول شـد ا بـرا گـذران
زندگی اود ا فرزندش در مزارع کـارگر کـرد ،زیـرا هـدفش بسـیار مقـدس بـود ا
مأموریتی بس اطیر داشت ا آن حفظ جان عیسی ا تربیت ا پرارش اا ا رسـاندن اا
به موعد رسالتش بود .بنابراین الزم بود که در این مسیر دست به امـور سـخت فیزیکـی
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126 :1272ـ)122
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بزند ،با مردم مستضاف ا کمدرآمد نشست ا برااست کند ،طاـم فقـر ا گرسـن ی را
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بچشد ا با انواع مشکالت اجتماعی دست ا پنجه نرم کند.
 .7حضور اجتماعی پررن  :اا با تولد عیسی(ع) در جاماـه حضـور پررنـ

پیـدا

کرد؛ چرا که رسالت اا در این برهه از زمان این است که فرزندش را بـه مـردم عرضـه
بدارد ا اهداف ا برنامه ها اا را برا آنها مارفی کند ا حمایت ا پشتیبانی همهجانبـه
اود را از اا اعالم بدارد ا مردم را به پیرا از اا ا دین ا آیین اا دعـوت کنـد .مـریم
(س) در این راه هیچ باکی ا هراسی به اود راه نمیدهد ا با گامها استوار برنامهها
اود را یکی پس از دی ر عملی میسازد.
 .8اسوه ا ال و برا زنان عالم :به دنبال تزکیه راح ،ایژگیهایی در شخصیت مـریم
پدیدار شد که مورد اطا

ا احی الهـی قـرار گرفـت ا بـا مالئکـه همصـحبت شـد.

ادااند شخصیت مریم را در آار سوره تحریم بدینسان بیـان مـیکنـد« :مـریم داتـر
عمران نمونه کامل یک فرد با ایمـان کـه راحـش پـا بـود ا مـا راح اـود را در آن
دمیدیم .اا سخنان ادا اود را ا کتب اا را تصدی کرد ا از بندگان فرمـانبردار اـدا
گردید ا به آن جا رسید که ادااند اا را مثل ا نمونه ا برا همه مؤمنان اعم از زن ا
مرد قرار داد( ».تحریم15 /ـ .)11این شخصیت مانو نه تنها در اعتقاد بلکه در گفتار ا
رفتار ا اعمال نیز تسلیم محض الهی شد ا به مقامی رسید کـه از زنـان برگزیـده الهـی
برا عالمیان گردید( .آلعمران)45 /
نوحولوطعلیهماالسالمباهمسرانشان

ـتقابل
انسانها به همان نسبت که در انتخا
در انتخا

یک زندگی سالم ا افتخارآمیز استقالل دارند،

زندگی ناسالم ا ذلت بار نیز بطور مستقل گام بر میدارند ،بنـابراین مـردان ا

زنان به صورت مستقل از هم ا بدان اابسـت ی بـه یکـدی ر در کسـب کرامـات ا یـا
ابائث نفسانی آفریده شدهاند ا هر کدام به تنهـایی ،مسـئول پاسـخ ویی بـه اعمـال ا
رفتارها اود در محضر ادااندند .همسران نوح ا لوط که زنان منفی در قرآن مارفی
شده اند ،بر این گمان بودند که حضور فیزیکی آنها در کانون اـدایی پیـامبران ا بـدان
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همراهی اعتقاد با آنان میتواند ریسمانی باشد که آنها به آن ریسمان تمسک جوینـد ا
پیامبران ا آرمانها شان ایانت کردند( .گرجی 29 :1276 ،ـ ))28

ـ همسر نوح(ع)
در «مجمعالبیان» شیخ طبرسی نام همسر نـوح «اارلـه» آمـده اسـت .اارلـه شـریک
زندگی مرد صالحی بود که ادااند امر اطیر رسالت را به اا ااگـذار کـرد .ایـن زن در
ااج جوانی ا قدرت ا از اانواده ا ماراف ا سرشناس در آن زمان بود ،از این را در
میان سران قومش از جای اه باالیی براوردار بـود .ایژگـیهـا ااالقـی اا بـر عکـس
همسرش بود .اگر نوح علیه السـالم فـرد بـا ااـال  ،عاقـل ،فهـیم ،حلـیم ا صـاحب
ساه صدر ا فرد پا

ا صاد ا امین بود ،آن زن بسیار سن دل ،سرسخت ،تنـدمزاج،

ریر متاهد ،بددهن ا بی پراا بود .اا نه تنها یار ا یاار ا همدل ا همفکر همسر مؤمن ا
افادارش نبود ،بلکه نسبت به اا بسیار ایانتپیشه بود ا اسرار اا را فاش میکرد .اا در
امر تبلیغ ا ارشاد همسرش ایستادگی ا مخالفت میکرد ا اا ا سخنانش را بـه مسـخره
می گرفت ا به اا تهمت دیوان ی می زد ا با بدترین القا

اا را اطا

میکرد .پیـراان

نوح(ع) با دیدن این صحنه ها ا راابـط سـرد بـین آنهـا ،دلسـرد ا پشـیمان مـیشـدند.
(نورالدین 75 :1414 ،ـ )74
همســر نــوح بــا قــوم کــافرش همکــار مــیکــرد ا مشــو فاالیــتهــا آنهــا ا
مخالفتهایشان با حضرت نوح(ع) بود؛ قومی که ظلم ا طغیان میکردند ا گناه ا فساد
بسیار انجام میدادند ا بتپرستی میکردند.

ـ حقارت و ناکامی همسر نوح :زن نوح با همه تبلیغات پی یر ا طوالنی همسـرش
که پیامبر ادا بود ،کافر ماند ا ایمان به ادا ی انه نیاارد .اا نیـز ماننـد قـومش ،مبـدأ
عالم را از اینکه ادا اال توانا ا آفریدگار الیزال بداند ،امتناع میارزیـد ا در مقابـل
نصای مشفقانه ا تذکرات ایراواهانه نوح پیامبر ،سرپیچی مینمود .مردم که در رفلت
ا بیابر به سر می بردند ا درباره فلسفه القت ا آفرینش اـود نمـیاندیشـیدند ،بـا
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از عذا

الهی رهایی یابند ،در حالی که آنهـا حقیقـت عبودیـت را در نکردنـد ا بـه
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براوردها ا عکسالاملها همسر نوح بیشتر تحریک میشدند ا در اعتقادات ارافـی
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ا کردارها ناپسند اود پافشار

میکردند.

سالها سال همچنان سسر می شد ا قوم نـوح همچنـان در ماصـیت ا نافرمـانی
الهی فرا رفته بودند .در طول این مدت طوالنی تاداد افراد که بـه نـوح(ع) گرایدنـد
به صد نفر هم نرسید ،البته نقش زن نوح در این امر بیتأثیر نبود .اا به میان قوم میآمـد
ا آنان را از پذیرش دعوت همسرش بـر حـذر مـیداشـت ،سـرانجام نـوح(ع) از ایـن
گمراهی قومش ا ایانت همسرش که مردم را به گمراهی بیشتر تشوی میکرد ،به تن
آمد ا اقتی از اصالح قوم ا اانوادهاش مأیوس شد ا دعوت اود را بینتیجـه دیـد آن
قوم گناهکار را نفرین کرد( .نوح 52 /ـ  )55به دنبال نفرین نوح ا سااته شـدن کشـتی
به دستور ادااند ،طوفـانی جهـانی رخ داد ا فقـط حضـرت نـوح(ع) ا سرنشـینان آن
کشتی جان سالم به در بردند .زن نوح ا پسرش که در دامان چنین زنی تربیت شده بود
ا همان تفکرات ا اعتقادات مادر را داشتند ،به همراه دی ر ستم ران به هالکت رسیدند
ا نام نن

اود را در تاریخ ثبت کردند( .داانی 52 :1278 ،ـ )19

ـ همسر لوب(ع)
حضرت لوط در میان قوم «سدام» استقرار داشت .مـردم سـدام بـه کفـر ا ظلـم ا
عادات بسیار بد شهرت داشتند .آنها انواع منکرات را انجام میدادند ا اهل بغی ا فجور
ا فس ا سفاهت بودند ،بطور علنی مرتکب فحشا میشدند ا آن را قبی نمـیدانسـتند.
لوط همواره آنان را موعظه می کرد ا حتی داتر از آن قـوم را بـه همسـر برگزیـد،
شاید ال و صحیحی از ازدااج را به آنان نشان دهد ،الی ایـن تـالشهـا بیهـوده بـود.
اقتی در این باره پافشار میکرد ،اا را تهدید بـه ااـراج از میـان قومشـان مـیکردنـد
(نمل« .)56 /ااهله» همسر لوط نیز مانند همسر نوح از زنان بدکردار بود کـه اـدا در
قرآن مجید ا

را نکوهش کرده است.

آنچه بیشتر از همه حضرت لوط را میآزرد ،انحـراف فکـر ا گمراهـی همسـرش
بود .اا هم مانند مردم قومش ،کافر ا ادانشناس بود ا رابطه او

ا سالمی با همسـر
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پیامبرش نداشت ا زن فرامایه ا بدکردار بود .اا سران قوم اود را بر انجـام کارهـا
اطاکاران جاسوسی ا اطالعرسانی مـی کـرد .اا در مقابـل نصـای لـوط پیـامبر بسـیار
سرسختی می کرد ا انحطاط کامـل فکـر ا ااالقـی داشـت ا زمینـه رشـد فکـر ا
فرهن ی در اا ا زنان جاماهاش به علت جهل ا بیایمانی ا کهاندیشـی مـردان جاماـه
اجود نداشت.
لوط که از اصالح قوم ا بهبود اضایت آنـان مـأیوس ا از فاالیـتهـا همسـرش
بسیار رم ین ا رضبنا

بود ،سرانجام دست به نفرین برداشت ا از ادا اواسـت کـه

آن مردم گمراه ا فاسد را به کیفر اعمالشان برساند .ادااند نفرین لـوط را دربـاره قـوم
پذیرفت ا فرشت ان را برا این امر مأمور کرد .صب هن ام لوط اکسـانش (ریـر از زن
کافرش) از شهر سدام اارج شدند .در آن اقـت بـه امـر اداانـد ا اشـاره فرشـت ان
زلزله ا آمد ا تمام قلمرا تبهکاران را زیر ا را کرد (اعراف .)82 /بدین ترتیب لـوط ا
کسان ا پیراانش به سالمت از آن منطقه آلوده به گنـاه عبـور کردنـد ا از عـذا

الهـی

نجات یافتند .از جمله کسانی که در این هالکت ا نابود سهیم بود ،همسر لـوط بـود.
ادااند از این زن بدکار ا اطاکار که پاس احترام همسر اود را ن اه نداشت در قـرآن
به بد یاد کرده است.
بهعنواننمادهاي خیانت
لفههايسبکزندگي زنانناشايست  
ويژگيهاومؤ 

ورذالت
در قرآن کریم «اارله» ا «ااهله» به عنوان دا سـمبل کفـر ا ایانـت ا مایـه عبـرت
برا دی ران مارفی شدهاند .آن دا به همسران اود کـه پیـامبران صـال بودنـد ،ایمـان
نیااردند ا به آنها ایانت کردند .در عرصه اجتماعی ا اانوادگی اقدام به سمساشی علیه
فرهن

توحید نمودند ا سرانجام همراه با هالکت آنها ،جاماـه آنهـا نیـز بـه نـابود

کشانده شد .ادااند متاال عالاه بر اینکه هر یک از آنها را بـه تنهـایی مـورد سـرزنش
قرار میدهد ا از هالکت ا نابود آنها سخن می گوید ،در اااار سوره تحریم نیز نـام
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ناشایست تشوی میکرد ،اسرار اانه همسرش را فاش مـیسـاات ا بـرا مجرمـان ا
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هر دا آنها را یک جا بیان میکند ا سخن از رذالت آنها بـه میـان مـیآارد« :اداانـد
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برا کافران ،همسر نوح ا همسر لوط را مثل میزند که در اانه دا بنده صال زنـدگی
میکردند ،الی به آنها ایانت کردند ،پس آن دا پیامبر نتوانستند عذا

ادااند را مـانع

شوند ا به آن دا زن گفته شد که با جهنمیان به کام آتش فرا راید».
با استفاده از این آیه به برای از ایژگیها بارز ا منفی این دا زن کـه در تخریـب
ا فساد جاماه بسیار تأثیرگذار بودهاند ،اشاره میشود:
 .1آن دا در مقابل امر ادااند متاال با دشمنان ادا همکار ا همفکر میکردنـد
ا برا

آنان به زیان راه ح ا رسالت پیامبران ،جاسوسی میکردند.

 .5آن دا همسران امین ا صال
 .2در مدتی کوتاه همرن

نبودند.

جاماه فاسد ا کفار گشتند ا ارزشهـا درارـین را بـر

ارزشها راستین مقدم داشتند ا از عبادت ا اطاعت ح رخ تافتند ا به بردگی هـوا
نفس ا شیطان در آمدند.

 .4بر اثر عدم تشخی

ح یا نداشتن ادرا صحی یـا رـرار ا جهـل از فرصـت

همنشینی ا مااشرت با پیامبران الهی استفاده نکردند ا بـه جـا اینکـه در جـوار آنـان
ساادتمند گردند ،بدبخت ا شقااتمند گشتند.

 .5اگر کسی اود دارا ایمان ا اراده قو ا استقالل رأ ا اندیشه نباشد ،نزدیـک
بودن به افراد صال الو همسر پیامبر بودن نتیجها به حال ا نخواهـد داشـت ا ایـن
دا زن از داشتن ایمانی راسخ ا اندیشها

بلند محرام بودند.

 .6بیتقوایی ،جهل ا ناآگاهی ا عناد ا سرسـختی آنهـا موجـب انحطـاط جاماـه ا
انثی شدن کار تبلیغی همسرانشان می شد .آن دا مانع این بودند که آن دا پیامبر ا بنده
صال

به اهداف آرمانی اود در جاماه برسند.

 .7این دا زن ایانتپیشه ،مانع رشد اانواده اود نیز بودند که در نهایت منجـر بـه
انحطاط کانون اانواده آنها ا از هم پاشیدگی آن شد .آنها دی ر اانوادها متحد ،موف ،
کارآمد ا متمرکز نداشتند.
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جمعبندي 

مهمترین امور است که ذهن محققان ا پژاهش ران مسلمان را در حوزهها مختلـف
علوم به اود مشغول سااته است .آیات قرآن کریم که در بیان ماـراف رسـول گرامـی
اسالم(ص) یکی از دا امانت به جـا مانـده آن حضـرت دانسـته ا تمسـک بـه آن ،راه
نجات از گمراهی مارفی شده است؛ مهمتـرین منبـع مـورد اسـتناد ،بـرا کشـف نظـر
شریات اسالم پیرامون مسائل مختلف است.
قرآن کریم در رابطه با زن نکات بسیار مهمـی را بیـان مـیدارد ،ازجملـه بـه عنـوان
ال و زن نمونه ،مبحث حضرت مریم(س) را در سورها که به نام ایشان است مطـرح
می کند .ادااند از نجابت ا عفاف ا عبادت ا فرزندآار ا تربیت فرزند صال ایشـان
صحبت ا این امر را ترایه مـیکنـد ا مـی فرمایـد :اداانـد نسـبت بـه زنـی کـه ایـن
اصوصیات را داشته باشد یانی پاکدامن باشد؛ اهل عبـادت ا بنـدگی اـدا باشـد؛ بـه
فرزندآار ا تربیت فرزند توجه کند ا تمام همّ ا رمـش را بـه ایـن امـور ااتصـاص
دهد ،عنایت ااصی دارد.
در ااقع ادااند متاال در قرآن برای زنان ااالمقام را به عنوان ال و ا نمونـه بـرا
همه انسانها اعم از مردان ا زنان ا فراتر از هر مکان ا زمـان مارفـی نمـوده اسـت .از
ایژگی ها این زنان شایسته ا برجسته ،سیاست هوشمندانه ،ایمان ا ااالص ،استقامت
ا پایدار  ،صبر ا مقاامت ،مخالفت با فرهنـ

طـاروتی ،االقیـت ا پویـایی ،علـم ا

فراست ،رهبریت کانون اانواده ا ...است برای زنان نیز در قطب منفی مارفی شدهانـد
که چهره تاریخ را سیاه ا تاریک کردهاند .این زنان که ایژگیها بسیار منفی داشتهانـد،
نه تنها کانون اانواده اـود را متزلـزل نمـودهانـد ،بلکـه بـا عنـاد ا لجبـاز  ،جهـل ا
کوته فکر  ،اودکام ی ا سرکشی ،همفکر ا همکار با کافران ا بیدینـان ،ایانـت،
جاسوسی ،بیایمانی ا بیتقوایی جاماه را نیز به بـیثبـاتی کشـاندند .آنهـا در تـرایه ا
اشاعه فساد ا فحشا ا اعمال ناشایست ا ریر ااالقی ا انحطاط ارزشهـا ااالقـی ا
ایمانی نقش زیاد داشتند.
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دستیابی ا کشف نظر دین مبین اسـالم پیرامـون موضـوعات ا مسـائل گونـاگون از
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قرآن کریم با بیان داستانها مختلف ،سبک زندگی زنـان در عرصـههـا مختلـف
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اجتماعی ،سیاسی ،اعتقاد  ،عباد  ،اانوادگی ا ...را برا بهره گیر همه اقشار جاماـه
بویژه زنان قرار داده است تا آنها با ال وساز در عرصهها مختلف بدراشند ا جاماه
اود را به سو رشد ا تاالی ا پویایی سو دهند.
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چاپ ا نشر سازمان تبلیغات اسالمی.

