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چکیده

تعریـف درسـت از نقش هـای جنسـیتی در جوامـع و متناسـب با ویژگـی زنانـه و مردانه از جملـه عوامل 

مؤثـر در تحکیـم خانـواده اسـت. نقش هـای جنسـیتی در جوامـع مختلـف برگرفتـه از فرهنـگ و مذهـب 

آن جامعه انـد، ازآنجایی کـه قـرآن یکـی از منابـع اصیـل فرهنـگ ماسـت، بـرای درک و تعریـف درسـت از 

نقش هـای جنسـیتی بایسـتی بـه آن رجـوع نمـود. در ایـن مقاله با رجـوع به آیات قـرآن و تفاسـیر موجود، 

بـه مقایسـه و ارزیابـی نقش هـای جنسـیتی بـا توجـه بـه دو الگـوی قرآنـی حضـرت موسـی ؟ع؟ و حضرت 

مریـم؟اهع؟ پرداختـه اسـت. پژوهـش حاضـر بـا روش کیفـی و تحلیـل اسـنادی و نظـری انجام گرفته اسـت.

نتایــج نشــان می دهــد الگوهــای زن و مــرد در قــرآن از نظــر شــئون انســانی و قــرب الهــی، یکســان 

هســتند امــا نبــوت و رســالت بــه معنــای رهبــری جامعــه بــه دوش مــردان اســت. هــر دو الگــوی قرآنــی از 

جملــه پرهیــزگاران و مقربــان درگاه الهــی بــوده و در دوره ای از زندگــی خــود تحــت تربیــت پیامبــران الهــی 

قرارگرفته انــد. هــر دو دارای معجــزه الهــی بــوده یکــی یــد بیضــا و عصــا و .... و دیگــری فرزنــدی کــه در 

ــان ســختی ها از  ــوده و در جری ــال دعــوت نم ــد متع ــه ســمت خداون ــد. هــر دو ب ــواره ســخن می گوی گه

خداونــد طلــب کمــک می نماینــد. نقــش ویــژه ای کــه بــرای حضــرت مریــم؟اهع؟ برشــمرده مــادری پیامبــر 

ــرای  ــه ب ــوت و رســالت ایشــان اســت. احساســی ک ــژه حضــرت موســی؟ع؟ نب ــی اســت و نقــش وی اله

ــرای  ــه ب ــی ک ــی و تــرس از خدشــه دار شــدن عفــت وی اســت. در صورت ــم؟اهع؟ برشــمرده شــده نگران مری

حضــرت موســی ؟ع؟ بــه احساســات تــرس و خشــم، تــرس از تکذیــب فرعــون و نیــز تــرس از فریــب مــردم 

توســط ســاحران و خشــم از مشــاهده گمراهــی قــوم خــود، اشاره شــده اســت.
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مقدمه و بیان مسئله

یکــی از معضــات جوامــع امــروزی ازهم گســیختگی خانواده هاســت به طوری کــه هــرروز شــاهد 

ــای  ــه نقش ه ــبت ب ــی نس ــح و کاف ــی صحی ــود آگاه ــتیم. نب ــاق هس ــار ط ــزون آم ــش روزاف افزای

ــب  ــای متناس ــا نقش ه ــنایی ب ــن رو آش ــت. از ای ــاق اس ــش ط ــل افزای ــی از عوام ــی یک خانوادگ

ــواده داشــته باشــد.  ــان خان ــم بنی ــری در تحکی ــد نقــش مؤث ــه می توان ــه و مردان ــا جنســیت زنان ب

مطالعــات مختلــف نشــان می دهــد کــه نقش هــای جنســیتی بــر رضایتمنــدی و ســازگاری زناشــویی 

ــی را  ــان نقش های ــد چنانچــه زن ــر دارد. کلوســون، هاچــر، ســکوویا و همــکاران )2020( معتقدن تأثی

ایفــا کننــد کــه بــا نگــرش آنهــا نســبت بــه نقش هــای جنسیتی شــان در تعــارض باشــد، در حــوزه 

اشــتغال و خانــه داری دچــار خانــه داری خواهنــد شــد. )پورمحســنی و همــکاران، 1398(

ــردان  ــن م ــته در بی ــه زیس ــای تجرب ــن زمینه ه ــی از مهم تری ــیتی یک ــای جنس ــاوت در نقش ه تف

ــه در سرتاســر جوامــع و فرهنگ هــا وجــود دارد و تقســیم نقش هــای جنســیتی در  ــان اســت ک و زن

تمــام دوران زندگــی نمــود می یابــد. دریــک تعریــف کلــی نقش هــای جنســیتی بــه انتظــارات رفتــاری 

کــه از دو جنــس در موقعیت هــای گوناگــون و بــر اســاس هنجارهــای جامعــه انتظــار مــی رود اطــاق 

می شــود. )لیندســی، 2011: 2( ایــن مفهــوم بــا مفهــوم تقســیم کار جنســیتی یکســان نیســت. مفهــوم 

نقــش مفهومــی ذهنــی و ناظــر بــه انتظــارات جامعــه اســت درحالی کــه مفهــوم تقســیم کار بــه توزیــع 

واقعــی کارهــا اشــاره دارد. )ســاروخانی، 1370: 673( در مــورد ضــرورت نقش هــای جنســیتی برخــی 

معتقدنــد کــه تفاوت هــای اساســي بيــن زنــان و مــردان وجــود دارد كــه بايــد تشــخيص و بــه آن ارج 

نهــاده شــود. از ایــن رو بايــد از صفــات زنــان شــناخت بيشــتري بــه دســت آورده و بــه ویژگی هــای 

زنانــه به انــدازه ی ویژگی هــای مردانــه اهميــت داده شــود )كرافــورد انگــر،2004(.

در مــورد علــل و شــکل گیری نقش هــای جنســیتی دیدگاه هــای متفاوتــی وجــود دارد. از دیــدگاه 

نظریــه نقش هــای اجتماعــی، تفــاوت نقش هــای زنــان و مــردان ریشــه تاریخــی دارد نــه سرشــتی، 

زنــان بــه طــور سرشــتی بــه خانــه داری و مراقبــت و مــردان بــه طــور ســنتی بــه کار بیــرون از خانــه 

و نــان آوری گمــارده شــده اند. )ایگلــی و وود؛ بــه نقــل از احمــدی، 1397( از طرفــی برخــی معتقدنــد 

کلیشــه هــای جنســیتی مبنــی بــر مردانــه بــودن سیاســت مانــع ارتقــای حرفــه ای و انتصــاب زنــان 

شــاغل در حوزه هــای مدیریــت و تصمیم گیــری شــده و آنــان را در موقعیتــی نامناســب تر از مــردان 

قــرار داه اســت. و مانــع ارتقــای موفقیــت زنــان در ایــن مشــاغل می گــردد. )شــاطرزاده وهمــکاران، 

1401( عــّده ای از متفکــران قائلنــد کــه نقش هــای اجتماعــی جنســیتی در جوامــع مــدرن بــه وجــود 

ــیت،  ــع جنس ــز به تب ــی نی ــای اجتماع ــذا نقش ه ــت، ل ــی اس ــری اجتماع ــیت ام ــد و جنس آمده ان

ــامی،  ــدگاه اس ــد. در دی ــر متفاوت ان ــع دیگ ــا جوام ــه ب ــک جامع ــتند و در ی ــده هس ــی ش اجتماع
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ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــرد ص ــان زن و م ــی می ــای طبیع ــاس تفاوت ه ــر اس ــیتی ب ــای جنس نقش ه

به طوری کــه در آیــۀ 34 ســورۀ نســاء، سرپرســتی مــرد در خانــواده به عنــوان فضیلتــی تکوینــی ذکــر 

شــده اســت )قاســم پــور، 1397(.

در جامعــه مــا »انتظــارات نقشــی« تحــت تأثیــر فرهنــگ مذهبــی جامعــه بــوده و در بســیاری از 

ــه هــر دو  ــری ب ــا از دوره جامعه پذی ــن نقش ه ــرآن اســت. ای ــا ق ــی م ــاب دین ــه از کت ــوارد، برگرفت م

ــه،  ــر جامع ــم ب ــی حاک ــر اســاس ارزش هــای فرهنگ ــران و پســران ب ــل می شــود و دخت ــس منتق جن

نقش هــای جنســیتی را می آموزنــد. )فاحتــی، 1395: 35( از نظــر اســام زن در فعالیت هــای مختلفــی 

ــوان  ــواده به صراحــت به عن ــراری آرامــش در خان ــه برق ــد مشــارکت داشــته باشــد، امــا وظیف می توان

نقشــی زنانــه مطــرح و وظیفــه سرپرســتی و نــان آوری در خانــواده نیــز به عنــوان نقش هــای مردانــه 

ــر در  ــای اخی ــوالت دهه ه ــی، 1389: 326( تح ــوادی آمل ــروز، 1386: 163؛ ج ــت. )اف ــده اس تعریف ش

ــه  ــه منزل ــن از الگــوی ســنتی اســت. نقــش مــادری و همســری ب ــه گرفت ــه ســمت فاصل مجمــوع ب

نقــش انحصــاری زنانــه، آمــاج چالــش قرارگرفتــه اســت و شــاهد رویکردهــای حمایتــی از حقــوق زنــان 

ــام  ــه نظ ــت، به طوری ک ــتی اس ــه و فمنیس ــکار مدرنیت ــر اف ــت تأثی ــه تح ــش از هم ــه بی ــتیم ک هس

مردســاالر آن را بــرای خانه نشــین ســاختن زنــان، وانمــود می کنــد. )زیبایــی نــژاد، 1388: 28؛ بــه نقــل 

از ســهراب زاده و همــکاران، 1398( نهــاد خانــواده در اســام به عنــوان پدیدآورنــده آرامــش، اهمیــت 

ــد  ــدان می دان ــیتی فرزن ــای جنس ــدان در نقش ه ــوی فرزن ــن الگ ــن را مهم تری ــادی دارد و والدی زی

درحالی کــه فمنیســم بــا انتقــاد از کارکردهــای خانــواده در تحمیــل کلیشــه هــای جنســیتی خانــواده را 

ــدارد. )احمــدی و تشــکری، 1400( ــان در جامعــه می پن ــاد زن ــری و انقی علــت نابراب

ــعادت  ــرای س ــاب ب ــن کت ــمانی و جامع تری ــاب آس ــن کت ــرآن کامل تری ــد ق ــلمانان معتقدن مس

انســان اســت. قــرآن حــاوی مطالــب بی نظیــری بــرای رشــد و تعالــی انســان ها اســت. همچنیــن 

خانــواده از جایــگاه واالیــی در قــرآن برخــوردار اســت و در آیــات متعــددی عوامــل تحکیــم خانــواده 

ــه  ــات متعــدد ب ــه در آی ــرده شــده ک ــام ب ــم از الگوهــای شــخصیتی ن ــرآن کری را برمی شــمارد. در ق

ــردازد. ــار آن هــا در زندگــی خانوادگــی و اجتماعــی می پ بررســی شــخصیت و رفت

ــا  ــف نقش ه ــاز تعری ــی، زمینه س ــای قرآن ــخصیتی الگوه ــاری و ش ــای رفت ــا ویژگی ه ــنایی ب آش

ــه ایــن شــناخت عامــل  ــد اســت ک ــوده و امی ــی ب ــر اســاس شــاخصه های قرآن و تغییــر رفتارهــا ب

کاهــش اختافــات خانوادگــی و افزایــش تحکیــم خانواده هــا بشــود. ایــن پژوهــش بنــا دارد تــا بــا 

ــه نقش هــای  ــرآن نســبت ب ــع اســامی، نظــر ق ــدگاه اســام و مناب ــی از دی بررســی الگوهــای قرآن

جنســیتی را اســتخراج نمایــد. از ایــن رو بــا اســتفاده از نظریــات جامعه شناســی در بــاب نقش هــای 

ــع از  ــخصیتی جام ــاری و ش ــوی رفت ــا الگ ــده ت ــی و بازبینی ش ــم بررس ــرآن کری ــات ق ــیتی، آی جنس



131

یم
کر

ن 
رآ

 ق
گ

هن
فر

ر 
 د

ی
یت

س
جن

ی 
ها

ش 
قـ

ی ن
بـ

یا
رز

و ا
ه 

سـ
ای

مق

سال سوم

شماره چهارم

پیاپی دهم

زمستان ١٤٠١

منظــر قــرآن تبییــن گــردد.

پیشینه تحقیق

شــاطرزاده و همــکاران )1401( در تحقیــق خــود بــر روی 494 زن شــاغل در دســتگاه های اجرایــی 

ــان  ــتر در زن ــی بیش ــت اجتماع ــای مطلوبی ــه ویژگی ه ــد ک ــان دادن ــی، نش ــی و غیرسیاس سیاس

شــاغل در دســتگاه های اجرایــی سیاســی بــا اضطــراب و بی خوابــی بیشــتری همــراه بــوده اســت. 

ــا  ــر سیاســی ب ــی غی ــان شــاغل در دســتگاه های اجرای ــه بیشــتر در زن ــه ویژگی هــای مردان درحالی ک

اختــال کارکــرد اجتماعــی کمتــری همــراه بــود.

ــای  ــری نقش ه ــواده در جامعه پذی ــر خان ــه تأثی ــود ب ــه خ ــکری )1400( در مقال ــدی و تش احم

ــواده در  ــر نقــش خان ــد ب ــا تأکی ــه اســت. اســام ب ــدگاه اســام و فمنیســم پرداخت جنســیتی از دی

ــه  ــا جامع ــد. ام ــاد می کن ــی ی ــاد اجتماع ــن نه ــوان مهم تری ــدان از آن به عن ــالم فرزن ــری س الگوپذی

شناســان فمنیســیم بــا انتقــاد از کارکردهــای خانــواده به عنــوان مهم تریــن عامــل ایجــاد کلیشــه های 

ــت  ــواده را عل ــا خان ــیتی آنه ــری جنس ــن در جامعه پذی ــش والدی ــدان و نق ــیتی در درون فرزن جنس

ــد. ــه می دانن ــان در جامع ــاد زن ــری و انقی نابراب

سـهراب زاده و همـکاران )1398( در پژوهـش خـود کـه بـر روی 600 نفـر زن متأهـل انجام گرفتـه، 

نشـان دادنـد کـه تحصیات، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، اسـتفاده از اینسـتاگرام، تلویزیون و وضعیت 

شـغلی همسـران از مهم تریـن تبیین گرهـای بازاندیشـی زنـان در نقش های جنسـیتی اسـت.

ــرد  ــیتی در رویک ــای جنس ــی نقش ه ــه تطبیق ــه مقایس ــود ب ــه خ ــور )1397( در مقال ــم پ قاس

ــم  ــع مه ــگ از مناب ــناختی، فرهن ــه ش ــر جامع ــت. از نظ ــه اس ــناختی پرداخت ــه ش ــامی و جامع اس

ــف  ــای مختل ــیتی در فرهنگ ه ــای جنس ــه نقش ه ــت به طوری ک ــیتی اس ــش جنس ــف نق در تعری

متفــاوت اســت. همچنیــن دگرگونــی جوامــع نیــز بــر آن مؤثــر بــوده اســت. امــا در دیــدگاه اســامی 

ــا در نقش هــای  ــرد نداشــته ام ــا م ــی ب زن از نظــر انســانیت، ارزشــمندی و کرامــت انســانی تفاوت

ــز ایشــان  ــی و کارکردهــای متمای ــه تناســبات تکوین ــد ب ــی و برنامه ریزی هــا بای ــی، اجتماع خانوادگ

ــرد. ــرار گی ــه ق ــه و مردان ــای زنان ــارات از نقش ه ــأ انتظ ــی، منش ــای طبیع ــود و تفاوت ه ــه ش توج

فاحتــی )1395( در پژوهشــی، نگــرش بــه نقش هــای جنســیتی در نســبت بــا قومیــت و 

ــر و  ــر از دانشــجویان دخت ــر روی 400 نف ــق ب ــن تحقی ــرار داده اســت. ای جنســیت را موردبررســی ق

ــیتی در  ــای جنس ــه نقش ه ــنتی ب ــدگاه س ــه دی ــد ک ــان می ده ــج آن نش ــه و نتای ــر انجام گرفت پس

بیــن دانشــجویان وجــود نداشــته و نگرش هــا در ســطح حرفــه ای و برابــری قــرار دارد. بیــن مــردان 

و زنــان تفــاوت معنــادار در نگــرش بــه نقش هــای جنســیتی وجــود دارد به طوری کــه مــردان نگــرش 

ــد. ــه نقش هــای جنســیتی دارن ــری ب ــان نگــرش براب ــه ای و زن حرف
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براتــی و همــکاران )1392( در تحقیــق خــود بــه بررســی تقســیم کار جنســیتی از دیــدگاه اســام 

ــی  ــی، قانون ــای فرهنگ ــه هنجاره ــی ک ــای دین ــه نهاده ــد ک ــان می ده ــج نش ــد. نتای پرداخته ان

ــا و  ــتحکام نگرش ه ــر اس ــه ای ب ــل ماحظ ــرات قاب ــد، اث ــکل می دهن ــا را ش ــی و رفتاره و اجتماع

ــام  ــود را دارد. اس ــاص خ ــی خ ــه جهان بین ــن زمین ــز در ای ــام نی ــد. اس ــیتی دارن ــای جنس نقش ه

ــاوت  ــه تف ــود ک ــر می ش ــم متذک ــه را ه ــن نکت ــی ای ــرد ول ــردان را می پذی ــان و م ــای زن تفاوت ه

ــرار دارد. ــه ق ــی جامع ــرایط فرهنگ ــر ش ــت تأثی ــس تح ــط دو جن ــده توس ــاب ش ــغل های انتخ ش

اشــترایه و همــکاران )1392( در تحقیقــی بــه مقایســه میــزان تمایــز یافتگــی زنــان در الگوهــای 

متفــاوت جنســیتی از جملــه آندروژنــی )فراجنســیتی(، زنانــه و مردانــه پرداختــه اســت. نتایــج نشــان 

ــایر  ــه س ــبت ب ــدروژن نس ــیتی آن ــوی جنس ــان دارای الگ ــی زن ــز یافتگ ــزان تمای ــه می ــد ک می ده

ــت. ــتر اس ــیتی بیش ــای جنس گروه ه

ــه بررســی مســئله  ــی ب ــد بیرون ــگاه نق ــا ن ــق خــود ب ــکاران )1389( در تحقی حســینی زاده و هم

برابــری یــا تفــاوت از منظــر آیــات قــرآن و روایــات معصومیــن ؟ع؟ پرداختــه و بــا تمســک بــه دوازده 

دســته دلیــل نقلــی، بــه تبییــن تفــاوت زن و مــرد از نــگاه اســام پرداخته انــد.

شــاهدی و فرجــودی )1389( در پژوهشــی بــه بررســی جایــگاه شــغلی زن در خانــواده و اجتمــاع 

از دیــدگاه قــرآن پرداختــه و نتایــج نشــان می دهــد کــه زن در راســتای نقــش تربیتــی در خانــواده 

ــع  ــام مان ــردازد. اس ــی بپ ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــای اقتص ــه فعالیت ه ــاع ب ــد در اجتم می توان

ــن کار  ــرای ای ــه ب ــود بلک ــی نمی ش ــادی و سیاس ــی، اقتص ــای اجتماع ــان در فعالیت ه ــارکت زن مش

ــردان در  ــد م ــد مانن ــت و بای ــاع اس ــری در اجتم ــو مؤث ــرآن زن عض ــگاه ق ــت. از ن ــل اس ارزش قائ

ــد. ــی کن ــی نقش آفرین ــم اجتماع ــائل مه مس

ــش  ــرد و کان نق ــای خ ــن نظریه ه ــری مهم تری ــن بازنگ ــود ضم ــه خ ــتان )1385( در مقال بس

ــرش  ــد. پذی ــه ده ــی ارائ ــای دین ــا آموزه ه ــق ب ــی و منطب ــد علت ــی چن ــد تبیین ــیتی می کوش جنس

اعــدادی تفاوت هــای جنســی طبیعــی در شــکل گیری نقش هــای جنســیتی در عیــن انــکار 

ــت. ــتار اس ــن نوش ــه ای ــن نتیج ــی، مهم تری جبرگرای

ســفیری )1385( در پژوهشــی بــه بررســی زمینه هــای ناســازگاری نقش هــای اجتماعــی و 

خانوادگــی پرداختــه اســت. یافته هــا نشــان می دهــد کــه زنــان ناســازگاری نقــش را در زمینه هــای 

گوناگــون تجربــه می کننــد. آنــان در زمینــه خانوادگــی کمتریــن و در زمینــه مدیریــت مالــی بیشــترین 

ــد. ــاس می کنن ــازگاری را احس ناس

ــردان در دو  ــان و م ــیتی زن ــای جنس ــی تفاوت ه ــه بررس ــود ب ــق خ ــاهوراتی )1382( درتحقی ش

ــه اســت. ــرآن و فمنیســم پرداخت ــدگاه ق دی
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ــت  ــه دانشــجويان دانشــگاه فهرســتي از ســيصد صف ــی ب ــز )1990 م( در تحقیق بســت و ويليام

را ارائــه دادنــد و از آنهــا پرســيدند كــه آيــا در فرهنــگ آنهــا هــر صفــت بيشــتر بــه مــردان ارتبــاط 

ــه  ــا نســبت ب ــگ آنه ــي از لحــاظ جنســيتي در فرهن ــچ تفاوت ــه هي ــا این ک ــان و ي ــه زن ــا ب دارد و ي

ــه  ــه ب ــناختی ك ــای روان ش ــا ویژگی ه ــه ب ــه در رابط ــان داد ك ــج نش ــدارد. نتاي ــود ن ــت وج آن صف

ــه و  ــاي مردان ــه ه ــا كليش ــود دارد، ام ــي وج ــق اساس ــود، تواف ــبت داده می ش ــان نس ــردان و زن م

زنانــه در هلنــد، فنانــد، نــروژ و آلمــان حداكثــر تفــاوت را نشــان می دهــد و در اســكاتلند، بوليــوي 

و ونزوئــا، كمتريــن تفــاوت مشــاهده می شــود. كليشــه هــاي مردانــه و زنانــه در ميــان کشــورهای 

ــز و  ــه ني ــعه يافت ــورهاي توس ــاوت در كش ــود و تف ــك ب ــورهاي كاتولي ــر از كش ــتان متفاوت ت پروتس

جــود داشــت. در همــه ی كشــورها، صفاتــي چــون ســلطه جویی، خــود مختــاري، پرخاشــگري و ميــل 

بــه پيشــرفت بــا مــردان مرتبــط بــود و صفاتــي چــون مراقبــت، كمــك، احتــرام و فروتنــي بــا زنــان 

همــراه بــود. كليشــه هــاي مردانــه، در همــه كشــورها مثبت تــر، فعال تــر و قوی تــر از كليشــه هــاي 

زنانــه ارزيابــي شــد. اگرچــه در برخــي كشــورها مثــل ژاپــن، آفريقــاي جنوبــي و نيجريــه كليشــه هــاي 

ــتراليا، كليشــه  ــرو و اس ــا، پ ــون ايتالي ــي چ ــا در فرهنگ هاي ــر قضــاوت شــدند، ام ــه مطلوب ت مردان

ــد. ــر قضــاوت گرديدن ــه مطلوب ت هــاي زنان

اهداف و سئواالت تحقیق

ــه دو  ــه ب ــا توج ــه ب ــه و مردان ــای زنان ــای رفتاره ــف الگوه ــق توصی ــن تحقی ــی ای ــدف کل ه

شــخصیت قرآنــی حضــرت مریــم؟اهع؟ و حضــرت موســی ؟ع؟ و تحلیــل نقش هــای جنســیتی از نظــر 

قــرآن می باشــد.

سئواالت تحقیق به شرح زیر می باشد:

در قــرآن کریــم ویژگی هــای شــخصیتی، معنــوی و رفتــاری حضــرت مریــم؟اهع؟ چگونه توصیف شــده 

؟ ست ا

خداوند در قرآن کریم چه نقش های اجتماعی و تربیتی برای حضرت مریم؟اهع؟ برشمرده است؟

در قــرآن کریــم ویژگی هــای شــخصیتی، معنــوی و رفتــاری حضــرت موســی ؟ع؟ چگونــه 

اســت؟ توصیف شــده 

خداوند در قرآن کریم چه نقش های اجتماعی و تربیتی برای حضرت موسی ؟ع؟ برشمرده است؟

از نظر قرآن بین نقش های جنسیتی زنانه و مردانه چه تفاوتی وجود دارد؟

روش تحقيق و تحليل داده های پژوهش

ایــن مقالــه بــه شــیوه ی کیفــی و تحلیــل اســنادی و نظــری انجام شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس 
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ــم؟اهع؟ و حضــرت موســی  ــی حضــرت مری ــوی قرآن ــاره دو الگ ــات موجــود درب ــه بررســی آی ــدا ب ابت

ــی  ــای قرآن ــل الگوه ــه تحلی ــود ب ــیر موج ــه تفاس ــه ب ــا توج ــپس ب ــت. س ــده اس ؟ع؟ پرداخته ش

پرداخته شــده اســت.

بــه وارون روش هــای تجزيــه و تحليــل داده هــای پژوهــش در تحقيقــات كمــي كــه تــا حــدودي 

مشــخص اســت در پژوهش هــای كيفــي ايــن فرآينــد بســيار دشــوار بــوده و محقــق بــا انبوهــي از 

یادداشــت ها، مصاحبه هــا، فیش هــا و مــدارك تهيــه شــده مواجــه اســت. بدیــن منظــور بــرای بــه 

ــل اســتفاده می گــردد: دســت آوردن اطاعــات از ســه روش ذي

1. تحليل تفسيري

2. تحليل ساختاري )سازه(

3. تحليل تأملي )فكري(

برای این منظور سؤاالت تحقیق را مرور نموده و یک به یک تحلیل و تفسیر و تحلیل می نماییم.

یافته ها

الگو از نظر قرآن

ــردم  ــوی م ــت الگ ــرد اس ــر م ــت. اگ ــان ها اس ــر انس ــوی دیگ ــد، الگ ــته ش ــانی وارس ــر انس اگ

اســت نــه مــردان، و اگــر زن باشــد بــاز الگــوی مــردم اســت نــه زنــان. )جــوادی آملــی، 163( قــرآن 

داســتان ها و قصصــی را نقــل می کنــد و پــس از ایــن مــاک ارزش را در شــئون گوناگــون مشــخص 

ــوع آن مســائل ارزشــی را هــم در ضمــن داســتان های زن نقــل  ــه ن ــد، مشــاهده می شــود ک می کن

ــاری،  ــوان الگوهــای رفت ــران الهــی را به عن ــد و هــم در ضمــن داســتان های مــرد. قــرآن پیامب می کن

ــی حضــرت موســی ؟ع؟ می باشــد  ــه الگوهــای قرآن ــد. از جمل ــی می نمای ــی معرف اجتماعــی و اخاق

کــه نــام ایشــان بیــش از صــد و ســی مرتبــه در قــرآن آمــده اســت.

زندگی حضرت موسی را می شود در پنج دوره تقسیم كرد.

1. دوران تولــد: ایــن دوران بــا تــرس مــادر حضــرت همــراه بــود چــون بــه فرعــون خبــر داده بودند 

کــه امســال پســری متولــد می شــود كــه كاخ تــو را زیــر و رو می كنــد. پــس فرعــون دســتور داد تــا 

اگــر زنــی نــوزاد پســر بــه دنیــا آورد، بچــه اش را بكشــید. مــادر موســی، پــس از زایمــان ترســید كــه 

فرزنــدش کشــته شــود. امــا بــه وی وحــی شــد كــه موســی را شــیر بدهــد و داخــل صنــدوق بگــذارد 

و داخــل رودخانــه بینــدازد. ســاحل و مــوج ایــن صندوقچــه را كنــار انداخــت. فرعــون ایــن صندوقچه 

را گرفــت و نــوزاد پســر را در آن دیــد. در یــك لحظــه خواســت كــه او را بکشــد امــا همســر فرعــون 

مانــع شــد و گفــت: او را نكــش. امیــدوارم خداونــد از طریــق ایــن بچــه بــه مــا نفعــی برســاند.
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ــی درآمــد و  ــه دامــادی حضــرت شــعیب نب ــن دوران حضــرت موســی ب ــی: در ای 2. دوران جوان

تحــت آمــوزش وی قــرار گرفــت.

3. دوران مبــارزه: ایــن دوران شــامل دعــوت از فرعــون بــه ســوی خداونــد و درگیــری بــا وی تــا 

زمــان غــرق شــدن فرعــون، اســت.

4. دوران حکومت: حکومت بر بنی اسرائیل و هدایت آنها به سمت سرزمین موعود است.

ــود حضــرت موســی یهــود از حــق منحــرف شــد و  5. دوران گوســاله پرســتی قــوم یهــود: در نب

ــی، 1383( ــد. )ر. ک. قرائت ــژه می طلبی ــری وی ــوم رهب ــت ق هدای

ــی حضــرت موســی ؟ع؟  ــه نقــش اصل ــن اســت ک ــد ای ــرآن برمی آی ــات و تفاســیر ق آنچــه از آی

مبــارزه بــا کفــر و طاغــوت و دعــوت بــه ایمــان اســت. و در ایــن راه مــادر و خواهــر موســی ؟ع؟ و زن 

فرعــون وی را در دوران کودکــی بــرای نجــات جــان وی از دســت فرعــون یــاری می نماینــد. در دوران 

پیامبــری نیــز هــارون بــرادر ایشــان وی را همراهــی و مســاعدت می نمایــد.

چنانچــه در مقدمــه گذشــت، مفهــوم نقش هــای جنســیتی بــا شــاخص هایی همچــون اختصــاص 

پــاره ای از وظایــف و کارهــای خانگــی یــا اجتماعــی بــه یکــی از دو جنس ماننــد اختصــاص خانه داری 

و تربیــت فرزنــدان بــه زنــان و نــان آوری و رهبــری سیاســی بــه مــردان و نیــز انتظــار ویژگی هــای 

ــی از  ــار عاطف ــه و رفت ــار روحی ــد انتظ ــس مانن ــک از دو جن ــاوت از هری ــاری متف ــخصیتی و رفت ش

ــن رو  ــتان،1385( از ای ــود. )بس ــف می ش ــردان تعری ــابگری از م ــلطه جویی و حس ــار س ــان و انتظ زن

ویژگی هــای حضــرت موســی ؟ع؟ در دو قســمت قابــل توصیــف اســت:

1. ویژگی های شخصیتی، معنوی و رفتاری.

2. نقش های اجتماعی و تربیتی.

1- ویژگی های شخصیتی، معنوی و رفتاری

1-1. فضائـل اخاقـی و معنـوی بلندپایـه موسـی ؟ع؟: قـرآن کریـم در آیـات متعـددی بـر فضایـل 

اخاقـی و معنـوی بلنـد پایـه حضـرت موسـی ع تصریـح می کنـد: »َسـَاٌم َعَلـى ُموَسـى َو َهـاُروَن« 

ـا َعلى ُموسـى َو هاُروَن« ما بر موسـى و هـارون منت نهادیـم. )صافات: 114( )صافـات: 120( »َوَلَقـْد َمَننَّ

1-2. هدایــت شــده: »َوَلَقــْد آَتْیَنــا ُموَســى اْلُهــَدى َوَأْوَرْثَنــا َبِنــی ِإْســَراِئیَل اْلِکَتــاَب« و مــا بــه موســی 

هدایــت بخشــیدیم، و بنــی اســرائیل را وارثــان کتــاب )تــورات( قــرار دادیــم. )غافــر: 53(

1-3. مخلــص: قــرآن کریــم حضــرت موســی ؟ع؟ را بــه بهتریــن مــدح و ثنــا ســتوده، و فرمــوده: 

ــوِر  ــِب الطُّ ــْن جاِن ــاُه ِم ــا، َو ناَدْین ــواًل َنِبیًّ ــُه کاَن ُمْخَلصــًا، َو کاَن َرُس ــاِب ُموســى، ِإنَّ ــی اْلِکت ــْر ِف »َواْذُک

ــا« یــاد آور در کتــاب موســى را کــه مخلــص و رســولى نبــى بــود و مــا او را از  ْبنــاُه َنِجیًّ ْیَمــِن، َو َقرَّ اْلَ

ــم: 52( ــم. )مری ــراى هم ســخنی خــود نزدیکــش کردی ــدا داده، ب ــب طــور ایمــن ن جان
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1-4. آبرومند نزد خدا: »َوکاَن ِعْنَداهَّلِل َوِجیهًا« او نزد خدا آبرومند بود. )احزاب: 69(

ــَم اهَّلُل ُموســى َتْکِلیمــًا« خــدا بــا موســى بــه نحــوى کــه شــما  1-5. ســخن گفتــن بــا خــدا: »َوَکلَّ

ــاء: 164( ــد. )نس ــخن ش ــد، هم س نمی دانی

ــٌر«: ای  ــٍر َفِقي ــْن َخْي ــيَّ ِم ــَت ِإَل ــا َأنَزْل ــي ِلَم ــد: »َربِّ ِإنِّ ــدی و اســتمداد از خداون ــه توحی 1-6. روحی

پــروردگار مــن، مــن، بــه آن نعمتــی کــه برایــم می فرســتی نیازمنــدم )طــه: 25( »قــال رب اشــرح لــی 

صــدری* و یّســر لــی امــری« شــرح صــدرم عطــا فرمــا کــه از جفــا و آزار مــردم تنگــدل نشــوم. و کارم 

را آســان گــردان و ســختی هایی کــه در انجــام ایــن وظیفــه بــر مــن پیــش می آیــد برطــرف ســاز. 

)طــه: 26 ـ 25( درخواســت او بــرای کمــک، نشــان دهنــده ویژگــی رهبــر مســلمان و کمــال عبودیــت 

و وابســتگی او بــه پــروردگارش در تمــام زمینه هاســت.

ــُر َأْو َيْخَشــى« و بــا او ســخنى نــرم  ــُه َيَتَذكَّ ًنــا َلَعلَّ 1-7. بــا نرمــی ســخن گفتــن »َفُقــواَل َلــُه َقــْواًل َليِّ

گوییــد شــايد كــه پنــد پذيــرد يــا بترســد. )طــه: 44(

ِميــُن«  1-8. قــوی و امیــن: »َقاَلــْت ِإْحَداُهَمــا َيــا َأَبــِت اْســَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيــَر َمــِن اْســَتْأَجْرَت اْلَقــِويُّ اْلَ

یکــی از آن دو گفــت: ای پــدر، اجیــرش کــن، کــه اگــر چنیــن کنــی بهتریــن مــرد، نیرومنــد امینــی 

اســت کــه اجیــر کــرده ای. )قصــص: 27(

1-9. تعجیــل: »َوَمــا َأْعَجَلــَك َعــْن َقْوِمــَك َيــا ُموَســى«: و اى موســى چــه چيــز تــو را ]دور[ از قــوم 

خــودت بــه شــتاب واداشــته اســت. )طــه: 83(

ــي  ــاَل َربِّ ِإنِّ ــتن: »ق ــری و کش ــرای درگی ــد ب ــرت از خداون ــب مغف ــیمانی طل ــاس پش 1-10. احس

ِحيــُم« گفــت: ای پــروردگار مــن، مــن بــه  ــوُر الرَّ ــَو اْلَغُف ــُه ُه ــُه ِإنَّ ــَر َل ــي َفَغَف ــْر ِل ــُت َنْفِســي َفاْغِف َظَلْم

خــود ســتم کــردم مــرا بیامــرز و خدایــش بیامرزیــد زیــرا آمرزنــده و مهربــان اســت. )قصــص: 16(

ي َقَتْلُت ِمْنُهْم َنْفًسا َفَأَخاُف َأن  1-11. احساس ترس و نگرانی پس از کشتن مرد قبطی: »َقاَل َربِّ ِإنِّ

َيْقُتُلوِن« گفت: ای پروردگار من، یکی از ایشان را کشته ام، و می ترسم مرا بکشند. )قصص: 33(

ُهَمــا َقــاَل َیــا  ــِذی ُهــَو َعــُدوٌّ لَّ ــا َأْن َأَراَد َأن َیْبِطــَش ِبالَّ 1-12. خشــم هنــگام حملــه بــه دشــمن: »َفَلمَّ

ْرِض َوَمــا  ــاًرا ِفــی اْلَ ْمــِس ِإن ُتِریــُد ِإالَّ َأن َتُکــوَن َجبَّ ُموَســى َأُتِریــُد َأن َتْقُتَلِنــی َکَمــا َقَتْلــَت َنْفًســا ِباْلَ

ُتِریــُد َأن َتُکــوَن ِمــَن اْلُمْصِلِحیــَن« و چــون خواســت بــه ســوى آنکــه دشــمن هــر دوشــان بــود حملــه 

ــو  ــتى؟ ت ــخصى را کش ــروز ش ــه دی ــى چنان ک ــرا بکش ــى م ــا مى خواه ــى، آی ــت: اى موس آورد، گف

مى خواهــى در ایــن ســرزمین فقــط زورگــو باشــى، و نمى خواهــى از اصاحگــران باشــى. )قصــص: 

19( از تامــل در ایــن آیــه چنیــن برداشــت می شــود کــه موســی ؟ع؟ از رخــداد قبلــی هراســان اســت 

گویــی منتظــر گونــه ای مجــازات اســت. وی متوجــه می شــود کــه مــرد مظلــوم نمایــی دیــروز، آدمــی 

گمــراه و شــرور اســت. و همیــن امــر وی را برآشــفته می ســازد. موســی ع آغــاز بــه حملــه می کنــد. 
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ــو  ــه ت ــد ک ــاب می کن ــی ؟ع؟ را خط ــی موس ــا جنجال آفرین ــرده و ب ــتی ک ــرور پیش دس ــرد ش آن م

می خواهــی مــرا هــم بکشــی همچنــان کــه دیــروز آن مــرد را هــم کشــتی. مــرد شــرور فرصــت را 

غنیمــت شــمرده چه بســا بــرای نجــات خــود و ترســاندن موســی ؟ع؟ اتهامــات دیگــری را هــم بــه 

موســی ؟ع؟ می زنــد. موســی موقعیــت را پــر خطــر تلقــی کــرده و آن صحنــه را تــرک می کنــد.

ــاَن  ــِه َغْضَب ــى َقْوِم ــى ِإَل ــَع ُموَس ــود: »فَرَج ــوم خ ــی ق ــاهده گمراه ــف در مش ــم و تاس 1-13. خش

ُكــْم َوْعــًدا َحَســًنا َأَفَطــاَل َعَلْيُكــُم اْلَعْهــُد َأْم َأَرْدُتــْم َأْن َيِحــلَّ َعَلْيُكــْم  َأِســًفا َقــاَل َيــا َقــْوِم َأَلــْم َيِعْدُكــْم َربُّ

ُكــْم َفَأْخَلْفُتــْم َمْوِعــِدي« پــس موســى خشــمگين و اندوهنــاك بــه ســوى قــوم خــود  َغَضــٌب ِمــْن َربِّ

برگشــت ]و[ گفــت اى قــوم مــن آيــا پروردگارتــان بــه شــما وعــده نيكــو نــداد آيــا ايــن مــدت بــر 

ــا وعــده  ــد كــه ب ــر شــما فــرود آي ــان ب ــا خواســتيد خشــمى از پروردگارت شــما طوالنــى می نمــود ي

مــن مخالفــت كرديــد. )طــه: 86( از ایــن آیــه چنیــن برداشــت می شــود کــه موســی بــه ســوی قــوم 

خــود برگشــت درحالی کــه غضبنــاک و ســخت خشــمگین و یــا اندوهنــاک بــود و شــروع کــرد بــه 

مامــت ایشــان بــر کاری کــه کــرده بودنــد.

1-14. برخــورد ســخت گیرانــه بــا بــرادرش هــارون: »یابــن ام التاخــذ بلحیتــی والبراســی« فرزنــد 

مــادرم! ریــش و ســر مــرا مگیــر! )طــه: 94( از ایــن آیــه اســتفاده می شــود کــه موســی ؟ع؟ مــوی ســر 

و ریــش بــرادر خــود هــارون را محکــم بــا دســت خــود گرفــت و او را مواخــذه کــرد.

َنا َنَخاُف َأْن َيْفُرَط َعَلْيَنا َأْو َأْن َيْطَغى« آن دو گفتند  َنا ِإنَّ 1-15. ترس از تکذیب و طغیان فرعون: »َقااَل َربَّ

پروردگارا ما می ترسیم كه ]او[ آسيبى به ما برساند يا آنكه سركشى كند. )طه: 45(

َك  1-16. ترس در هنگام دیدن سحر و فریب مردم: »َفَأْوَجَس ِفي َنْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى. ُقْلَنا اَل َتَخْف ِإنَّ

اِحُر َحْيُث َأَتی.« و  َما َصَنُعوا َكْيُد َساِحٍر َواَل ُيْفِلُح السَّ ْعَلی. َوَأْلِق َما ِفي َيِميِنَك َتْلَقْف َما َصَنُعوا ِإنَّ َأْنَت اْلَ

موسى در خود بيمى احساس كرد. گفتيم مترس كه تو خود برترى. و  آنچه در دست راست دارى بينداز 

تا هر چه را ساخته اند ببلعد به راستی آنچه سرهم بندى کرده اند افسون افسونگر است و افسونگر هر جا 

برود رستگار نمی شود.  )طه: 68،67 و 69(

نقش های اجتماعی و تربیتی حضرت موسی ؟ع؟

ا« )مریم: 51( 2-1. رسالت و نبوت: »کاَن َرُسواًل َنِبیًّ

ــِن  ــا َرُجَلْي ــَد ِفيَه ــا َفَوَج ــْن َأْهِلَه ــٍة مِّ ــِن َغْفَل ــى ِحي ــَة َعَل ــَل اْلَمِديَن ــان: »َوَدَخ ــاری مظلوم 2-2. ی

ِه  ــِذي ِمــْن َعــُدوِّ ــِذي ِمــن ِشــيَعِتِه َعَلــى الَّ ِه َفاْســَتَغاَثُه الَّ َيْقَتِتــَاِن َهــَذا ِمــن ِشــيَعِتِه َوَهــَذا ِمــْن َعــُدوِّ

ِبيــٌن« بــی خبــر از  ِضــلٌّ مُّ ــُه َعــُدوٌّ مُّ ــْيَطاِن ِإنَّ َفَوَكــَزُه ُموَســى َفَقَضــى َعَلْيــِه َقــاَل َهــَذا ِمــْن َعَمــِل الشَّ

مــردم شــهر بــه شــهر داخــل شــد دو تــن رادیــد کــه باهــم نــزاع می کننــد، ایــن یــک از پیروانــش 

بــود و آن یــک از دشــمنانش. آن کــه از پیروانــش بــود بــر ضــد آن دیگــر کــه از دشــمنانش بــود، از 
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او یــاری خواســت. موســی مشــتی بــر او نواخــت و او را کشــت گفــت: ایــن کار شــیطان بــود او بــه 

ــص: 16( ــت. )قص ــده اس ــمنی گمراه کنن ــکارا دش آش

ــَن  ــًة مِّ ــِه ُأمَّ ــَد َعَلْي ــَن َوَج ــاء َمْدَي ــا َوَرَد َم ــعیب(: »َوَلمَّ ــران ش ــدان )دخت ــه نیازمن ــک ب 2-3. کم

ــى ُيْصــِدَر  ــاِس َيْســُقوَن َوَوَجــَد ِمــن ُدوِنِهــُم اْمَرأَتْيــِن َتــُذوَداِن َقــاَل َمــا َخْطُبُكَمــا َقاَلَتــا اَل َنْســِقي َحتَّ النَّ

ــيَّ  ــَت ِإَل ــا َأنَزْل ــي ِلَم ــاَل َربِّ ِإنِّ ــلِّ َفَق ــى الظِّ ــى ِإَل ــمَّ َتَولَّ ــا ُث ــَقى َلُهَم ــٌر. َفَس ــْيٌخ َكِبي ــا َش ــاء َوَأُبوَن َع الرِّ

ــٍر َفِقيــٌر« چــون بــه آب مدیــن رســید، گروهــی از مــردم را دیــد کــه چارپایــان خــود را آب  ِمــْن َخْي

می دهنــد و پشــت سرشــان دو زن را دیــد کــه گوســفندان خــود را بــاز مــی راننــد گفــت: شــما چــه 

ــری بزرگــوار  ــدر مــا پی ــد، کــه پ ــان بازگردن ــا آنگاه کــه چوپان ــم ت ــد: مــا آب نمی دهی می کنیــد؟ گفتن

اســت. گوسفندانشــان را آب داد ســپس بــه ســایه بازگشــت و گفــت: ای پــروردگار مــن، مــن، بــه آن 

ــدم. )قصــص: 24 و 25( ــم می فرســتی نیازمن ــه برای ــی ک نعمت

ِخيــِه  2-4. تفویــض مســئولیت بــه بــرادر خــود هــارون در رفتــن بــه کــوه طــور: »َوَقــاَل ُموَســى ِلَ

ِبــْع َســِبيَل اْلُمْفِســِديَن« و موســی بــه بــرادر خــود هــارون  َهــاُروَن اْخُلْفِنــي ِفــي َقْوِمــي َوَأْصِلــْح َواَل َتتَّ

گفــت تــو اکنــون پیشــوای قــوم و جانشــین مــن بــاش و راه صــاح پیــش گیــر و پیــرو اهــل فســاد 

ــه و  ــری جامع ــی ؟ع؟ رهب ــه موس ــود ک ــت می ش ــن برداش ــه چنی ــن آی ــراف: 142( از ای ــاش. )اع مب

ــه موســی ؟ع؟ ســه ُبعــد مهــم واگــذاری  ــه وزیــرش واگــذار کــرد. در ایــن قضی مدیریــت امــور را ب

اثربخشــی را نشــان می دهــد: اول این کــه او بــا ســفارش بــه هــارون ؟ع؟ بــرای جانشــینی در میــان 

قومــش بــه طــور فراگیــر و واضــح جانشــینی را بــه او واگــذار کــرد. ثانیــًا او بــا درخواســت از هــارون 

؟ع؟ بــرای انجــام دادن صحیــح کارش انتظــار خــود را از او )هــدف مــورد نظــرش را( بازنمــود. ثالثــًا 

ــبی را در  ــای مناس ــراد شــرور، محدودیت ه ــردن از اف ــروی نک ــرای پی ــارون ب ــت از ه ــا درخواس او ب

اختیــارات واگذارشــده بــه هــارون ؟ع؟ اعمــال کــرد. )اســدی کــرم، 1379(

ــِري« و  ــي َأْم ــِرْكُه ِف ــِه َأْزِري َو َأْش ــُدْد ِب ــرو: »و اْش ــا هــارون به منظــور افزایــش نی 2-5. همــکاری ب

بــه او پشــت مــرا محکــم گــردان. و او را در امــر رســالت بــا مــن شــریک گــردان. )طــه: 31 و 32(

ــْم  ُك ــْن َعُدوِّ ــْم ِم ــْد َأْنَجْيَناُك ــَراِئيَل َق ــي ِإْس ــا َبِن 2-6. رهانیــدن بنــی اســرائیل از ســلطه فرعــون: »ی

ــْلَوى« اى فرزنــدان اســرائيل در حقيقــت  ْلَنــا َعَلْيُكــُم اْلَمــنَّ َوالسَّ ْيَمــَن َوَنزَّ ــوِر اْلَ َوَواَعْدَناُكــْم َجاِنــَب الطُّ

]مــا[ شــمارا از ]دســت[ دشــمنتان رهانيديــم و در جانــب راســت طــور بــا شــما وعــده نهاديــم و بــر 

شــما ترنجبيــن و بلدرچيــن فــرو فرســتاديم. )طــه: 80(

2-7. احســاس مســئولیت در برابــر هدایــت قــوم خــود: »َقــاَل َربِّ َلــْو ِشــْئَت َأْهَلْكَتُهــْم ِمــْن َقْبــُل 

ــْن  ــِدي َم ــاُء َوَتْه ــْن َتَش ــا َم ــلُّ ِبَه ــَك ُتِض ــَي ِإالَّ ِفْتَنُت ــا ۖ ِإْن ِه ــَفَهاُء ِمنَّ ــَل السُّ ــا َفَع ــا ِبَم ــاَي ۖ َأُتْهِلُكَن َوِإيَّ

ــود کــه همــه آنهــا و مــرا  ــاُء« موســی ؟ع؟ گفــت: پــروردگارا اگــر مشــیت نافــذت تعلق گرفتــه ب َتَش
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ــن کار  ــرد، ای ــا هــاک خواهــی ک ــه فعــل ســفیهان م ــا را ب ــا م ــردی آی ــر می ک ــی پیش ت هــاک کن

جــز فتنــه و امتحــان تــو نیســت. در ایــن امتحــان هــر کــه را خواهــی گمــراه و هــر کــه را خواهــی 

ــه  ــد ک ــه ســمت قومــش بازگشــت و فهمی ــی موســی ؟ع؟ ب ــراف: 155( وقت ــی.« )اع هدایــت می کن

هــارون نتوانســته اســت از گمراهــی آنهــا توســط ســامری جلوگیــری کنــد ناراحــت شــد. )اســدی 

کــرم، 1379(

ــا  ــا َوِعْلًم ــاُه ُحْكًم ــَتَوى آَتْيَن ُه َواْس ــدَّ ــَغ َأُش ــا َبَل ــد: »َلمَّ ــب خداون ــم از جان ــم و عل 2-8. دادن حک

ــد شــد، او را فرزانگــی و دانــش  ــوغ رســید و برومن ــه حــد بل ــِنيَن« چــون ب ــِزي اْلُمْحِس ــَك َنْج َوَكَذِل

ــص: 14( ــم. )قص ــی دهی ــاداش م ــن پ ــوکاران را چنی ــم و، نیک دادی

«: ]موســى[ گفــت  2-9. برخــورد قاطعانــه بــا متخلفیــن )ســامری(: »َقــاَل َفَمــا َخْطُبــَك َيــا َســاِمِريُّ

اى ســامرى منظــور تــو چــه بــود؟ )طــه: 95(

ــُه َطَغــى« بــه ســوى فرعــون برويــد كــه او بــه  ــا ِإَلــى ِفْرَعــْوَن ِإنَّ 2-10. مبــارزه بــا طاغــوت: »اْذَهَب

سركشــى برخاســته. )طــه: 43(

ُأ َعَلْيَهــا َوَأُهــشُّ ِبَهــا َعَلــى َغَنِمــي َوِلــَي ِفيَهــا  2-11. اشــتغال بــه چوپانــی: »َقــاَل ِهــَي َعَصــاَي َأَتــَوكَّ

ــراى گوســفندانم  ــا آن ب ــه می دهــم و ب ــر آن تكي ــن عصــاى مــن اســت ب ــَرى« گفــت اي ــآِرُب ُأْخ َم

ــه: 18( ــد. )ط ــن از آن برمی آی ــراى م ــم ب ــرى ه ــاى ديگ ــم و كاره ــرگ می تکان ب

َجَل  ــا َقَضــى ُموَســىاْلَ 2-12. سرپرســتی و مســئولیت خانــواده )تهیــه آتــش بــرای خانــواده(: »َفَلمَّ

ْنَهــا  ــي آِتيُكــم مِّ َعلِّ ــي آَنْســُت َنــاًرا لَّ ْهِلــِه اْمُكُثــوا ِإنِّ ــوِر َنــاًرا َقــاَل ِلَ َوَســاَر ِبَأْهِلــِه آَنــَس ِمــن َجاِنــِب الطُّ

ُكــْم َتْصَطُلــوَن« چــون موســی مــدت را بــه ســر آورد و بــا زنــش روان  ــاِر َلَعلَّ ِبَخَبــٍر َأْو َجــْذَوٍة ِمــَن النَّ

شــد، از ســوی طــور آتشــی دیــد بــه، کســان خــود گفــت: درنــگ کنیــد آتشــی دیــدم شــاید از آن 

خبــری یــا پــاره آتشــی بیــاورم تــا گــرم شــوید. )قصــص: 30(

ــاِر  ــي آِتيُكــْم ِمْنَهــا ِبَقَبــٍس َأْو َأِجــُد َعَلــى النَّ ــي آَنْســُت َنــاًرا َلَعلِّ ْهِلــِه اْمُكُثــوا ِإنِّ »اْذ َرَأى َنــاًرا َفَقــاَل ِلَ

ــن آتشــى  ــرا م ــد زي ــگ كني ــت درن ــواده خــود گف ــه خان ــس ب ــد پ ــه آتشــى دي ــًدى« هنگامی ک ُه

ديــدم اميــد كــه پــاره ای از آن بــراى شــما بيــاورم يــا در پرتــو آتــش راه خــود را بازيابــم. )طــه: 10(

ــى َأن  ــِن َعَل ــيَّ َهاَتْي ــَدى اْبَنَت ــَك ِإْح ــُد َأْن ُأنِكَح ــي ُأِري ــاَل ِإنِّ ــه: »ق 2-13. تعییــن و پرداخــت مهری

َتْأُجَرِنــي َثَماِنــَي ِحَجــٍج َفــِإْن َأْتَمْمــَت َعْشــًرا َفِمــْن ِعنــِدَك َوَمــا ُأِريــُد َأْن َأُشــقَّ َعَلْيــَك َســَتِجُدِني ِإن 

ــيَّ َواهَّلُل  ــَا ُعــْدَواَن َعَل ــِن َقَضْيــُت َف َجَلْي َمــا اْلَ ــَك َأيَّ ــَك َبْيِنــي َوَبْيَن ــاَل َذِل اِلِحيــَن* َق َشــاء اهَّلُل ِمــَن الصَّ

ــرط آن  ــم به ش ــو کن ــرم را زن ت ــن دو دخت ــی از ای ــم یک ــت: می خواه ــٌل« گف ــوُل َوِكي ــا َنُق ــى َم َعَل

کــه هشــت ســال مــزدور مــن باشــی و اگــر ده ســال را تمــام کنــی، خــود خدمتــی اســت و مــن 

نمی خواهــم کــه تــو را بــه مشــقت افکنــم ان شــاء اهلل مــرا از صالحــان خواهــی یافــت. گفــت: ایــن 
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اســت پیمــان میــان مــن و تــو هــر یــک از دو مــدت را کــه ســپری ســازم بــر مــن ســتمی نخواهــد 

ــل اســت. )قصــص: 27 و 28( ــر آنچــه می گوییــم وکی رفــت و خــدا ب

1. عظمت اجتماعی زن در قرآن

»در بخــش مســائل اجتماعــی، قــرآن مــی فرمایــد: بــا زن هــا معاشــرت نیــک داشــته باشــید و 

زن را چــون مــرد در مجامعتــان راه دهیــد و اگــر خوش آیندتــان نیســت کــه آن هــا در مجامعتــان 

شــرکت کننــد، ایــن کار ناخوشــایند را بکنیــد چراکــه ممکــن اســت خیــر فراوانــی در ایــن کار باشــد 

و شــما ندانیــد. ایــن معاشــرت اختصاصــی بــه مســائل خانوادگــی نــدارد. گاهــی تعصــب جاهلــی 

یــا رواج فرهنــگ ناصــواب یــا تعصــب خــام و ماننــد آن، بــه مــرد این چنیــن تلقیــن می کنــد کــه 

تــو نمی توانــی بــا زن در یــک موسســه همــکاری کنــی یــا زن در جامعــه نمی توانــد حضــور فعــال 

داشــته باشــد. قــرآن مــی فرمایــد: بــا ایــن صنــف زن طــوری رفتــار کنیــد کــه عقــل و شــرع آن را بــه 

رســمیت می شناســد. ایــن قشــر عظیــم را منــزوی نکــرده و بــا آن هــا بدرفتــاری نکنیــد. ســپس مــی 

فرمایــد اگــر نمی پســندید کــه زن هــا از حیــات اجتماعــی صحیــح و ســالمی برخــوردار باشــند بدانیــد 

ــت  ــوان یــک فضیل ــه فطــرت و روح زن داده به عن ــد ب ــان نارواســت. آنچــه خداون کــه ایــن کراهتت

بــه او عطــا کــرده، ولــی دنیــای مــادی، زن را در معــرض نمایــش غرایــز آورده و بــر درندگــی جامعــه 

افــزوده اســت. زن وقتــی بــا ســرمایه غریــزه بــه جامعــه آمــد دیگــر معلــم عاطفــه نیســت، فرمــان 

شــهوت می دهــد نــه دســتور گذشــت، و شــهوت جــز کــوری و کــری چیــزی بــه همــراه نــدارد، لــذا 

اســام اصــرار دارد کــه زن در جامعــه بیایــد ولــی بــا حجــاب بیایــد، یعنــی بیایــد کــه درس عاطفــه و 

عفــت بدهــد نــه این کــه درس شــهوت و غریــزه بیامــوزد.« )جــوادی آملــی، 395(

2. آیات مربوط به زنان در قرآن کریم

1. آیات مربوط به زنان در قرآن کریم در چهار دسته کلی قرار می گیرند:

2. آیاتی که در بیان فقدان تفاوت میان زنان و مردان و برابر جلوه دان آن هاست.

3. آیاتی که حدود شرعی مربوط به زنان را مشخص می کنند.

4. آیاتی که روابط زناشویی و خانوادگی و مسائل حواشی آن را مطرح می کند.

5. آیاتی که موضوع آن ها زنانی هستند که سرگذشت آن ها به عنوان الگو مطرح شده است.

ــه آن پرداخته شــده  ــف ب ــا ســوم در کتــب و مقــاالت مختل ــات دســته های اول ت ازآنجایی کــه آی

از آن هــا گــذر کــرده و بــه آیــات دســته چهــارم می پردازیــم اگرچــه الگوهــای شــخصیتی زنــان بارهــا 

ــه  ــوط ب ــات مرب ــن دســته از آی ــد. ای ــل شــخصیت نپرداخته ان ــه تحلی ــون ب ــا تاکن مطــرح شــده ام

زنانــی اســت کــه بــا بیــان خــاص قــرآن از سرگذشــت آن هــا هــم می تــوان در مســائل اجتماعــی 
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ــک  ــوان ی ــی به عن ــگاه اله ــا در پیش ــل آن ه ــوان عم ــم می ت ــرد، ه ــتفاده ک ــان اس ــه زن ــوط ب مرب

انســان ارزیابــی شــود. از جملــه ایــن زنــان می تــوان حضــرت مریــم؟اهع؟، حضــرت آســیه، بلقیــس و 

.... را نــام بــرد. )رئیــس الســاداتی، 1392( ازآنجایی کــه از میــان ایــن زنــان الگــو از حضــرت مریــم در 

ســوره های مختلــف از جملــه ســوره مبارکــه آل عمــران، ســوره مبارکــه مریــم؟اهع؟، ســوره مبارکــه انبیــا و 

ســوره مبارکــه تحریــم، به عنــوان الگــو یادشــده اســت، در ایــن مقالــه بــه بررســی ابعــاد شــخصیتی 

ــی ایشــان پرداخته شــده اســت. و اجتماع

حضرت مریم؟اهع؟

ــم،  ــده، مري ــاء، مائ ــران، نس ــره، آل عم ــوره هاى بق ــم؟اهع؟ در س ــرت مری ــام حض ــم ن ــرآن کری در ق

مؤمنــون، زخــرف و تحريــم ذکــر شــده اســت. در دین اســام حضــرت مریــم؟اهع؟ از جمله انگشت شــمار 

زنانــی اســت کــه بــه مقــام کمــال و مطلــوب انســانی دســت یافته اســت. در قــرآن کریــم بارهــا از 

ایــن بانــوی بــزرگ ســخن بــه میــان آمــده و پاک دامنــی و عفــت، حیــا، ایمــان و فضایــل برجســته 

ــران و از نســل حضــرت داود اســت.  ــر عم ــم؟اهع؟ دخت ــد شــده اســت. حضــرت مری ــی او تائی اخاق

مــادرش »حنــه« نــذر کــرد کــه فرزنــدی را کــه در شــکم دارد خدمتگــزار بیت المقــدس گردانــد. وی از 

ابتــدا تحــت سرپرســتی پیامبــر زمــان حضــرت زکریــا قــرار گرفــت.

 ویژگی های حضرت مریم؟اهع؟ در دو قسمت قابل توصیف است:

1. ویژگی های شخصیتی، معنوی و رفتاری.

2. نقش های اجتماعی و تربیتی.

ویژگی های شخصیتی، معنوی و رفتاری

وِحَنــا  ِتــي َأْحَصَنــْت َفْرَجَهــا َفَنَفْخَنــا ِفيــِه ِمــن رُّ َيــَم اْبَنــَت ِعْمــَراَن الَّ پاکــی و طهــارت مریــم؟اهع؟: »َوَمْر

َهــا َوُكُتِبــِه َوَكاَنــْت ِمــَن اْلَقاِنِتيــَن« و مریــم دختــر عمــران را کــه شــرمگاه خویــش  َقــْت ِبَكِلَمــاِت َربِّ َوَصدَّ

را از زنــا نگــه داشــت و مــا از روح خــود در آن دمیدیــم و او کلمــات پــروردگار خــود و کتاب هایــش 

را تصدیــق کــرد و او از فرمان بــرداران بــود. )تحریــم: 12(

اِكِعيــَن« ای مریــم، از  ــِك َواْســُجِدي َواْرَكِعــي َمــَع الرَّ َيــُم اْقُنِتــي ِلَربِّ از جملــه عبادت کننــدگان: »یــا َمْر

پــروردگارت اطاعــت کــن و ســجده کــن و بــا نمازگــزاران نمــاز بخــوان. )آل عمــران: 43(

مطیع امر خدا )قانتین(: »َوَكاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتيَن« )تحریم: 12(
ــه  ــو ب ــم گفــت: از ت ــا« مری ــَت َتِقيًّ ــَك ِإن ُكن ــن ِمن ْحَم ــوُذ ِبالرَّ ــي َأُع ــْت ِإنِّ ــدی: »َقاَل ــه توحی روحی

ــاه می بــرم، کــه پرهیــزگار باشــی. )مریــم: 18( اســتعاذه آن حضــرت بــه رحمــان  خــدای رحمــان پن

در مواجهــه بــا فرشــته مثــل، از بارزتریــن مصادیــق حضــور توحیــد در ایــن صحنــه اســت. حضــرت 
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مریــم؟اهع؟ خــود را بــه پنــاه رحمــان ســپرد تــا رحمــت عامــه الهــی را کــه هــدف نهایــی منقطعــان 

عبــاد اســت، متوجــه خــود ســازد. از طرفــی نحــوه مواجهــه حضــرت مریــم؟اهع؟ بــا فرشــته الهی نشــان 

از تقــوای الهــی وی می باشــد. كــه مــن از تــو بــه رحمــان پنــاه مى بــرم، اگــر تــو بــا تقــوى باشــى، 

و چــون بايــد بــا تقــوى باشــى پــس همــان تقوايــت بايــد تــو را از ســوء قصــد و متعــرض شــدنت 

بــه مــن بــاز بــدارد و مرتکــب گنــاه نمی شــود. )طباطبایــی، 1427: ج 14، ص 41( ایــن بانــوی صفــوه 

اهلل کــه مطهــره و برگزیــده ی خــدا بــود و بخــش شــرقی مســجد را بــرای اعتــکاف و عبــادت خــود 

ــرد، چــون  ــاه می ب ــه خــدا پن ــد، ب ــر خــود می بین ــک انســان در براب ــی ی ــود، وقت ــرده ب انتخــاب ک

یــک موحــد هــر خطــری را احســاس کنــد بــه خــدا پنــاه می بــرد. )جــوادی آملــی، 1373: 566 بــه 

نقــل از مســتقیمی(

ــَم ِإالَّ  َي ــُن َمْر ــيُح اْب ــا اْلَمِس ــا« »َم َه ــاِت َربِّ ــْت ِبَكِلَم َق ــار(: »َوَصدَّ ــه )صداقــت و ســامت گفت صدیق

ــُم  ــُن َلُه ــَف ُنَبيِّ ــْر َكْي ــاَم اْنُظ َع ُكَاِن الطَّ ــْأ ــا َي ــٌة َكاَن يَق ــُه ِصدِّ ــُل َوُأمُّ ُس ــِه الرُّ ــْن َقْبِل ــْت ِم ــْد َخَل ــوٌل َق َرُس

ــى ُيْؤَفُكــوَن« مســیح پســر مریــم پیغمبــری بیــش نبــود کــه پیــش از او پیغمبرانی  اْلَيــاِت ُثــمَّ اْنُظــْر َأنَّ

ــاول  آمده انــد و مــادرش هــم زنــی راســتگو و باایمــان بــود و هــر دو )بــه حکــم بشــریت( غــذا تن

می کردنــد. بنگــر چگونــه مــا آیــات خــود را روشــن بیــان می کنیــم، آنــگاه بنگــر کــه آنــان چگونــه 

ــده: 75( ــوند؟ )مائ ــده می ش ــق برگردانی از ح

َهــا ِبَقُبــوٍل َحَســٍن َوَأنَبَتَهــا َنَباًتــا َحَســًنا  َلَهــا َربُّ مقــام کمــال انســانی و نــزول طعــام بهشــتی: »َفَتَقبَّ

ــى َلــِك َهـــَذا  َيــُم َأنَّ ــا اْلِمْحــَراَب َوَجــَد ِعنَدَهــا ِرْزقــًا َقــاَل َيــا َمْر يَّ َمــا َدَخــَل َعَلْيَهــا َزَكِر ــا ُكلَّ يَّ َلَهــا َزَكِر َوَكفَّ

َقاَلــْت ُهــَو ِمــْن ِعنــِد اهَّلِل إنَّ اهَّلَل َيــْرُزُق َمــن َيَشــاء ِبَغْيــِر ِحَســاٍب« پــس پــروردگارش آن دختــر را بــه 

نیکــی از او بپذیرفــت و بــه وجهــی پســندیده پرورشــش داد و زکریــا را بــه سرپرســتی او گماشــت و 

ــت: ای  ــت. می گف ــی می یاف ــش او خوردن ــت، پی ــزد او می رف ــراب ن ــه مح ــا ب ــه زکری ــت ک ــر وق ه

ــرا او هــر کــس را  ــب خــدا زی ــت: از جان ــم می گف ــو از کجــا می رســد؟ مری ــرای ت ــا ب ــم، این ه مری

کــه بخواهــد بــی حســاب روزی می دهــد. )آل عمــران: 37(

ــَرِك َواْصَطَفــاِك َعَلــى  َيــُم ِإنَّ اهَّلَل اْصَطَفــاِك َوَطهَّ برتــری بــر زنــان عالــم: »َوِإْذ َقاَلــِت اْلَمَاِئَكــُة َيــا َمْر

ــان  ــر زن ــزه ســاخت و ب ــد و پاکی ــو را برگزی ــم خــدا ت ــد: ای مری ــَن« و فرشــتگان گفتن ــاء اْلَعاَلِمي ِنَس

جهــان برتــری داد. )آل عمــران: 42(

مریــم  حضــرت  متواضعانــه  و  زاهدانــه  عبــادت  متواضعانــه:  و  زاهدانــه  عبــادت 

بی شــماری  مرارت هــای  و  مامــت  بــا  متحّجــر،  و  متعصــب  قــوم  میــان  در  علیهماالســام 

 همــراه بــود. لیــک آن بانــو بــر اســتقامت محقانــه خویــش پــای فشــرد و ظفــر یافــت.

َیــَم ِاِذاْنَتَبــَذْت ِمــْن َاْهِلهــا َمکاَنــا َشــرقّیا«. در ایــن کتــاب مریــم را یــاد کــن آن  »َواْذُکــْر ِفــی اْلِکتــاِب َمْر



143

یم
کر

ن 
رآ

 ق
گ

هن
فر

ر 
 د

ی
یت

س
جن

ی 
ها

ش 
قـ

ی ن
بـ

یا
رز

و ا
ه 

سـ
ای

مق

سال سوم

شماره چهارم

پیاپی دهم

زمستان ١٤٠١

دم کــه در مکانــی در طــرف شــرقی مســجد از کســان خــود کنــاره گرفــت.

ــي  ــَن اْلَبَشــِر َأَحــًدا َفُقوِل ــنَّ ِم ِي ــا َتَر ــا َفِإمَّ ي َعْيًن ــرِّ ــي َواْشــَرِبي َوَق گفتگــو بــا خــدای متعــال: »َفُكِل

ا« پــس ای زن، بخــور و بیاشــام و شــادمان بــاش  ــَم اْلَيــْوَم ِإنِســيًّ َكلِّ ْحَمــِن َصْوًمــا َفَلــْن ُأ ــي َنــَذْرُت ِللرَّ ِإنِّ

و اگــر از آدمیــان کســی را دیــدی، بگــوی: بــرای خــدای رحمــان روزه نــذر کــرده ام و امــروز بــا هیــچ 

ــم: 26( ــم. )مری بشــری ســخن نمی گوی

احســاس نگرانــی و تــرس از خدشــه دار شــدن عفــت وی و آرزوی مــرگ: »َفَأَجاءَهــا اْلَمَخــاُض ِإَلــى 

ا« درد زاییــدن او را بــه ســوی  نِســيًّ ــِة َقاَلــْت َيــا َلْيَتِنــي ِمــتُّ َقْبــَل َهــَذا َوُكنــُت َنْســًيا مَّ ْخَل ِجــْذِع النَّ

ــا فراموش شــده  ــودم و از یاده ــرده ب ــن م ــت: ای کاش پیش ازای ــی کشــانید گف ــه درخــت خرمای تن

بــودم. )مریــم: 23(

ــا«  ْحَمــن ِمنــَك ِإن ُكنــَت َتِقيًّ ــي َأُعــوُذ ِبالرَّ پنــاه بــردن بــه خــدا هنــگام احســاس خطــر: »َقاَلــْت ِإنِّ

مریــم گفــت: از تــو بــه خــدای رحمــان پنــاه می بــرم، کــه پرهیــزگار باشــی. )مریــم: 18(

نقش های اجتماعی و تربیتی

ــْل  ًرا َفَتَقبَّ ــي َنــَذْرُت َلــَك َمــا ِفــي َبْطِنــي ُمَحــرَّ خدمتگــزاری مســجد: »و َقاَلــِت اْمــَرَأُة ِعْمــَراَن َربِّ ِإنِّ

ــِميُع اْلَعِليــُم« و زن عمــران گفــت: ای پــروردگار مــن نــذر کــردم کــه آنچــه در  ــَك َأنــَت السَّ ــي ِإنَّ ِمنِّ

شــکم دارم از کار ایــن جهانــی آزاد و تنهــا در خدمــت تــو باشــد. ایــن نــذر را از مــن بپذیــر کــه تــو 

شــنوا و دانایــی. )آل عمــران: 35(

ــا« پــس بــه او آبســتن  نقــش مــادری، بــارداری و وضــع حمــل: »َفَحَمَلْتــُه َفانَتَبــَذْت ِبــِه َمَكاًنــا َقِصيًّ

شــد و او را بــا خــود بــه مکانــی دور افتــاده بــرد. )مریــم: 22(

ــى َيُكــوُن ِلــي ُغــَاٌم َوَلــْم َيْمَسْســِني  معجــزه: تولــد فرزنــد بــه اذن خــدا و بــدون همســر: »َقاَلــْت َأنَّ

ــا َوَكاَن  نَّ ــاِس َوَرْحَمــًة مِّ ــٌن َوِلَنْجَعَلــُه آَيــًة ِللنَّ ــِك ُهــَو َعَلــيَّ َهيِّ ــا* َقــاَل َكَذِلــِك َقــاَل َربُّ َبَشــٌر َوَلــْم َأُك َبِغيًّ

ــا« )گفــت: از کجــا مــرا فرزنــدی باشــد، حال آنکــه هیــچ بشــری بــه مــن دســت نــزده  ْقِضيًّ ــًرا مَّ َأْم

اســت و مــن بــدکاره هــم نبــوده ام. گفــت: پــروردگار تــو این چنیــن گفتــه اســت: ایــن بــرای مــن 

آســان اســت مــا آن پســر، را بــرای مــردم آیتــی و بخشایشــی کنیــم و ایــن کاری اســت کــه بــدان 

ــم: 20 و 21( ــد. )مری ــم رانده ان حک

ــُم َمــن َكاَن ِفــي اْلَمْهــِد  دعــوت به حــق از طریــق نــوزاد در گهــواره: »َفَأَشــاَرْت ِإَلْيــِه َقاُلــوا َكْيــَف ُنَكلِّ

ــا« بــه فرزنــد اشــاره کــرد گفتنــد: چگونــه بــا  ــي َعْبــُد اهَّلِل آَتاِنــَي اْلِكَتــاَب َوَجَعَلِنــي َنِبيًّ ــا* َقــاَل ِإنِّ َصِبيًّ

کودکــی کــه در گهــواره اســت ســخن، بگوییــم؟ کــودک گفــت: مــن بنــده خدایــم، بــه مــن کتــاب 

داده و مــرا پیامبــر گردانیــده اســت. )مریــم: 29 و 30(
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جدول 1- مقایسه ویژگی های رفتاری و نقش های اجتماعی حضرت مریم؟اهع؟ و حضرت موسی ؟ع؟

حضرت مریم؟اهع؟ حضرت موسی ؟ع؟

برتری بر زنان عالم موسی  پایه  بلند  معنوی  و  اخالقی  ؟ع؟فضائل 

ی  گی هــا یژ و

شــخصیتی، معنــوی و 

ی ر فتــا ر

از جمله عبادت کنندگان هدایت شده

مطیع امر خدا )قانتین( مخلص
صدیقه )صداقت و سالمت گفتار( آبرومند نزد خدا

گفتگو با خدای متعال سخن گفتن با خدا

روحیه توحیدی روحیه توحیدی و استمداد از خداوند

بهشتی  طعام  )نزول  انسانی  کمال  مقام  دارای 

بر وی(

با نرمی سخن گفتن

پاکی و طهارت مریم؟اهع؟ قوی و امین

آرزوی مرگ تعجیل

پناه بردن به خدا هنگام احساس خطر احساس پشیمانی طلب مغفرت از خداوند

احساس ترس ونگرانی

خشمگینی )هنگام حمله به دشمن(

خشم و تاسف در مشاهده گمراهی قوم خود

برخورد سخت گیرانه با برادرش هارون

ترس از تکذیب و طغیان فرعون

ترس در هنگام دیدن سحر و فریب مردم

خدمتگزاری مسجد رسالت و نبوت

ــی و  ــای اجتماع نقش ه

تربیتــی

معجزه: تولد فرزند به اذن خدا و بدون همسر معجزه: عصای موسی ؟ع؟، ید بیضا و ....

نقش مادری یاری مظلومان
دعوت به حق از طریق نوزاد در گهواره کمک به نیازمندان )دختران شعیب(

تأمین نیازها بدون بیان و بدون واسطه ی بشری تفویض مسئولیت به برادر خود هارون
همکاری با هارون به منظور افزایش نیرو

رهایی بنی اسرائیل از سلطه فرعون

قوم  هدایت  برابر  در  مسئولیت  احساس 

خود
دادن حکم و علم از جانب خداوند

برخورد قاطعانه با متخلفین )سامری(
مبارزه با طاغوت

اشتغال به چوپانی

)تهیه  خانواده  مسئولیت  و  سرپرستی 

آتش برای خانواده(
تعیین و پرداخت مهریه
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نتيجه  گیری

بــر اســاس آیــات و روایــات زن و مــرد از نظــر شــئون انســانی و قــرب الهــی یکســان هســتند. 

ازآنجایی کــه نبــوت تشــریعی مقــام اجرایــی اســت، در اختیــار مردهــا قــرار داده شــده اســت. ولــی 

نبــوت انبائــی بدیــن مفهــوم اســت کــه فــردی از طریــق وحــی مطلــع شــود، اختصــاص بــه مــردان 

نــدارد بلکــه زنــان نیــز می تواننــد بــه ایــن مقــام دســت یابنــد.

ــرد  ــاخص زن و م ــره ش ــیتی دو چه ــای جنس ــی نقش ه ــه و ارزیاب ــه مقایس ــق ب ــن تحقی  در ای

حضــرت موســی ؟ع؟ و حضــرت مریــم؟اهع؟ در فرهنــگ قــرآن کریــم پرداختیــم. چنانچــه نتایــج ایــن 

ــی  ــرب اله ــانی و ق ــئون انس ــر ش ــده در نظ ــی یادش ــوی قرآن ــر دو الگ ــد ه ــان می ده ــق نش تحقی

ــد. ــاوت دارن ــر تف ــا یکدیگ ــی ب ــی و تربیت ــای اجتماع ــان نقش ه ــا در جری ــتند ام ــان هس یکس

بررســی آیــات نشــان می دهــد کــه کفالــت حضــرت مریــم؟اهع؟ بــر عهــده زکریــا )پیامبــر الهــی( و 

در معبــد بــوده. و نیــز تربیــت موســی ؟ع؟ در قصــر فرعــون و بــا حمایــت و نظــارت همســر فرعــون 

ــا  ــد و ب ــخن می گوین ــه س ــا مائک ــخصیت ب ــردو ش ــد. ه ــرآن( می باش ــو در ق ــان الگ ــه زن )از جمل

ــرآن  ــژه ای کــه ق ــد. صفــات وی ــوی باالیــی برخوردارن ــد و از مقامــات معن ــاز می کنن ــد راز و نی خداون

بــرای حضــرت مریــم؟اهع؟ برمی شــمارد پاکــی و طهــارت اســت. بــرای حضــرت موســی ؟ع؟ مــی فرمایــد 

بــه او حکــم و علــم را عطــا کردیــم.

در بیــان آیــات اوج داســتان موســی ؟ع؟ در جریــان مبــارزات بــا فرعــون و برخــورد بــا قــوم خــود 

ــان و  ــای ایش ــان معجزه آس ــان زایم ــتان جری ــه اوج داس ــم؟اهع؟ نقط ــتان مری ــا در داس ــد. ام می باش

تولــد فرزنــد بــدون همســر می باشــد. هــر دو دارای معجــزه امــا بــه اشــکال متفــاوت و در راســتای 

ــد. ــان می باش ــداف آن اه

هــر دو الگــوی قرآنــی در جریــان مبــارزه دچــار احســاس تــرس می شــوند و خداونــد بــه هــردو 

ــاری  ــرای ی ــد ب ــد. خداون ــاه می برن ــدا پن ــه خ ــردو ب ــد. و ه ــاری می ده ــده ی ــداری داده و وع دل

حضــرت موســی ؟ع؟ بــرادرش هــارون را می فرســتد و مدافــع مریــم؟اهع؟ طفــل در گهــواره اش حضــرت 

عیســی ؟ع؟ اســت کــه لــب بــه ســخن می گشــاید. موســی ؟ع؟ هنــگام حملــه بــه دشــمن، مشــاهده 

گمراهــی قــوم خــود و در برخــورد بــا بــردار خــود هــارون دچــار احســاس خشــم می شــود.

در آیــات ســوره قصــص داســتان ازدواج موســی ؟ع؟ و پرداخــت مهریــه وی بــه شــعیب پیامبــر 

ــان  ــد. امــا چن ــد. از طرفــی در آیــات دیگــر بــه شــغل چوپانــی ایشــان اشــاره می کن را بیــان می کن

ــر  ــی پیامب ــده یح ــر عه ــان ب ــت ایش ــرده و کفال ــم؟اهع؟ ازدواج نک ــرت مری ــده حض ــرآن آم ــه در ق چ
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ــر  ــرای مریــم؟اهع؟ در نظــر گرفتــه نقــش مــادری پیامب ــوده. و مهم تریــن نقشــی کــه قــرآن کریــم ب ب

ــش  ــرای آوردن آت ــت ب ــی ؟ع؟ در راه بازگش ــرت موس ــد. حض ــی ؟ع؟ می باش ــرت عیس ــی حض اله

بــرای خانــواده خــود مــی رود و در ان جــا بــا وحــی الهــی مواجــه می شــود. امــا در جریــان زایمــان 

مریــم؟اهع؟ خداونــد نهــر آب را زیــر پایــش روان می کنــد و از درخــت خرمایــی بــرای او قــرار می دهــد. 

ــد. ــرار می ده ــان ق ــرای ایش ــتی ب ــای بهش ــد از طعام ه ــی خداون از طرف

در جمع بند نتایج حاصله از تحقیق به موارد ذیل می توان اشاره نمود:

مــادران هــر دو بزرگــوار، زنانــی مؤمــن و دارای کمــاالت اخاقــی بودنــد امــا در تربیــت کــودک 

نســبت نســبی مهــم نیســت و مهــم شــخصیت مربــی اســت کــه وی را در مســیر صحیــح رشــد و 

کســب کمــاالت هدایــت کنــد.

بــر اســاس تحلیــل آیــات، هــم مــرد و هــم زن، امــکان و نیــز وظیفــه تبلیــغ دیــن و خدمــت بــه 

خداونــد و خلــق را دارنــد؛ امــا روش بــرای هــر یــک از ایــن دو، ویــژه اســت. شــاخصه اصلــی مــرد 

الگــو بنابرایــن تحقیــق، اقتــدار و صابــت اســت کــه بــه صــورت »خشــم« نمــود یافتــه اســت. مــرد 

بــر اســاس شــاخصه اصلــی شــخصیت خــود بــا »ســخنوری« و »جنــگاوری«، در راه خداونــد جهــاد 

ــن راســتا  ــاز وی اســت. در همی ــن نی ــاز و تامی ــز نی ــو نی ــی زن الگ ــد. شــاخصه اصل ــغ می کن و تبلی

»رفتــار عملــی« و »خدمــت کــردن« روش تبلیغــی زن اســت.

توجــه بــه دو عنصــر اقتــدار و نیــازدر رفتارهــای زن و مــرد، و کســب مهارت هــای الزم در جهــت 

ــات  ــش اختاف ــه کاه ــر ب ــد منج ــه می توان ــرداری به طوری ک ــویی و همس ــط زناش ــت رواب مدیری

خانوادگــی گــردد.
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