
 

 

 کریم قرآن از منظر برجسته زنان گاهجای

 *االسالموالمسلمینعلیجازکرـمیحجت

 مقدمه

از دید اه قرآن، جنسیت، مالک شایستگی و مقاام معناوی در نازد خادا نیسات؛ از ایان رو 
اناد ای بودهاند، زنان برجستهها قرار  رفته ونه که مردان بزر ی از انبیا و اولیا سرمش  انسانهمان

باشاند.  توانند سرمشا  مومناانبعاد مختلف عبادی، اخالقی، خانواد ی و اجتماعی میکه در ا
برای نمونه قرآن برای مومنان  ا چه زن و چه مرد ا دو بانو را سرمش  قرار داده است  یکای آسایه 

ذِ »فرماید   جا که میهمسر فرعون و دیگری، مریم دختر عمران؛ آن ُه َمَثال  ِللَّ یَن آَمُناوا َو َضَرَب اللَّ
زاری اولی، به سبب مخالفت با نظام مستبد فرعونی و بی 1؛اْمَرَأَت ِفْرَعْوَن... َو َمْرَیَم اْبَنَت ِعْمراَن 

های آسمانی و انبیا و نیز دامنی، تصدی  کتابهای فرعون و دومی، به دلیل حفظ پاککاری از تبه
 «.   های خدااطاعت خاضعانه از فرمان

 ز اسالممقام زن پیش ا
های مختلف، ارزش کار اسالم با مقایسه مقام و ارزش زن در اسالم با پیش از اسالم از ملت

شد؛ هر العرب پیش از اسالم، زن همانند کاالیی به ارث برده میشود. در جزیره بیشتر نمایان می
تاا اینکاه کارد کس وارِث مال میت بود، همسر او را نیز به ارث برده، از ازدواجش جلو یری مای

کردناد تاا زن  یاری مایقدر ساخت بمیرد و اموالش را به ارث ببرد. برخی نیز بر همسر خود آن
چاره به اجبار مهرش را ببخشد و خود را آزاد کند. خداوند متعال مردم را آشکارا از ایان عمال  بی

 فرماید  جا که میظالمانه نهی کرده است؛ آن
َها یا ذیَن  َأیُّ ساءَ  َتِرُثوا َأْن  َلُکْم  َیِ لُّ  ال آَمُنوا الَّ  ما ِبَبْعِض  ِلَتْذَهُبوا  َتْعُضُلوُهنَّ  ال َو  َکْرها   النِّ
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

کاه رغم آن اید! بر شما روا نیست کاه زناان را باه ی کسانی که ایمان آورده ا 1؛ آَتْیُتُموُهنَّ 
ساران خاود اند، از ازدواج بازدارید تا از آنان ارث ببرید، و نباید بار هم خواهان ازدواج

 شان بازستانید.اید در برابر طالقچه َمهرشان کردهسخت بگیرید تا بخشی از آن
دانساتند، باه طاوری کاه ا ار بدتر از این عمل ناپسند، برخی دختردار شدن را مایه ننگ می 

جاهای دیگر نیز، باا زناان رفتارهاایی مشاابه صاورت  2کردند.شد او را زنده به  ور میچنین می
که به دست سپاه اسالم فتح شود، مرسوم بود در روز . برای نمونه، در مصر تا پیش از آن رفت می

 کردند.معینی از سال یک دختر را برای زیاد شدن آب نیل در آن غرق می

 در آفرینش مرد و زن تساوی
ای )نفاس در نگاه قرآن کریم، زن و مرد از جهت انسان بودن مساوی باوده، سرشات یگاناه

َها یا»ارند  د واحده( یُّ
َ
اس   أ وا النَّ ق  م   اتَّ ک  بَّ م   الَّذی َر س   ِمن   َخَلَقک  در بعضی آیاات  3«.واِحَدة   َنف 

َو »از ِ ل اشاره شده است   - چه زن و چه مرد  -به آفرینش بشر مم   الَّذی ه   4«.طمین ِممن   َخَلَقک 
 آن، بار یسات. افازونن موناث یا مذکر شود،می دمیده انسانی هر کالبد در که روحی چنین هم

َها یا» مانند قرآن، هایخطاب از بسیاری یُّ
َ
اس   أ ها، انسان عموم شامل 6«االنسان ایها یا» »5 النَّ

است. بنابراین، هایچ کادام از جهات  دیگری تمایز هر یا و نژاد و رنگ یا بودن مرد و زن از فارغ
 ماده خلقت و انسانیت بر دیگری برتری ندارد.  

 یابی به مقامات معنویرد در دستتساوی زن و م
 و معناوی مقاماات باه یاابیدست استعداد در مرد و زن همسانی از صراحت به قرآن کریم

 ُماْؤِمٌن  ُهَو  َو   ُأْنثی َأْو  َذَکر   ِمْن  صاِل ا   َعِمَل  َمْن »است    فته سخن اخروی پاداش از مندی بهره

هُ  َبة   َحیاة   َفَلُنْ ِیَینَّ ُهْم َلَنْجِزیَ  َو  َطیِّ  کاار زن یاا مرد از هرکس 7؛َیْعَمُلون کاُنوا ما ِبَأْحَسِن  َأْجَرُهْم  نَّ

 باه و داشت، خواهیم زنده ایپاکیزه و پاک زند ی به را او تردیدبی باشد، با ایمان و کند شایسته

                                                            

 .19. نسام  1
 .1۷و زخر    59-58. نحل  2
 . 1. نسام 3
 .۷و سجده  12، اعرا   2. انعام  4
 .1۷0، 1و نسام 21،16. برای نمونه  بقره 5
 .6برای نمونه  انشقاق  . 6
 .9۷. نحل  7
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 تماام بناابراین،«. داد خاواهیم پااداش دادناد، مای انجاام که کاری بهترین پایه بر کسانی چنین

 شود. می نیز زنان شامل باشند، مذکر لفِظ  به چند هر شده مومنان به که هاییخطاب
منادی از در سوره احزاب از زنان و مردان دارای فضیلت در کنار هم یاد شده و بشاارت بهاره

آمرزش و پاداش بزرگ به هر دو  روه داده شده است. هر زن یا مردی که دارای این صفات باشد، 
بندی به احکام دین، دین باور، اطاعت خاضعانه از خدا و و نمونه است  پای در نظر خدا برجسته

دامنی و یاد خدا با زبان داری، پاک ویی، شکیبایی در امور، فروتنی، انفاق، روزهرسولش،  راست
مناد خواهناد و دل. چنین مردان و زنانی به طور مساوی از آمرزش و پاداش بزرگ اخاروی بهاره

 1بود.

 و مرد در حقوق تساوی زن
با توجه به همسانی زن و مرد در سرشت انسانی و تسااوی آناان در شایساتگی بارای کساب 

ترین جمله درباره ترین و جالبجامع مقامات معنوی، زن همانند مرد از حقوقی برخوردار است.
ذي  ِمْثُل  َلُهنَّ  َو » 2حقوق مساوی زن و مرد، این آیه است   هماان مانناد و  ؛ْعُروفِبااْلَم  َعَلْیِهنَّ  الَّ

 ماردان عهادی بار زناان ساود باه شایسته، طور به است، زنان عهدی بر مردان سود که به وظایفی

 3است. اجتماعی زند ی در آنان نقش و افراد اجتماعی وزن حفظ با تساوی البته این «.باشد می
ا موظاف شاد از  ونه که از مومنان بیعت  رفت، به فرماان خادپس از فتح مکه همان پیامبر

به این صورت که ظر  آبی  ذاشتند، پیامبر دست مبارک خاود را در آب  4زنان نیز بیعت بگیرد؛
بر این اساس، یکی  5نهاد.خواست بیعت کند دستش را درظر  آب می ذاشت و هر زنی که می

 از حقوق اساسی زنان مشارکت سیاسی است. 

 ساززناِن برجسته و تاریخ

اند که دوشاادوش مارداِن های  ذشته زنانی بودهآن از تاریخ ادیان و امتبر اساس  زارش قر
توانند سرمش  زنان با اند و میساز و منشا تحوالت بزرگ اجتماعی بوده بزرگ، انبیا و اولیا، تاریخ

 ایمان و بلکه مردان با ایمان باشند. برخی از این زنان، در پیشرفت توحید و نجات جان انبیاا
                                                            

 . 35. احزاب  1
 .5۷5، ص 2، جمجمع البعانحسن طبرسی،  بن فضل. 2
 .232، ص2ج  ،المعزان فی تفسعر القرآن محمدحسین طباطبائی، .3
 .12. ممتحنه  4
 .45۷، ص 9، ج مجمع البعانحسن طبرسی،  بن فضل. 5
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جا به چند مورد از آناان اشااره اند. در این دامنی و تربیت فرزند نمونه بودهر حفظ پاکو بعضی، د
 شود  می

 یوکابد،آسیه و کلثوم

اسرائیل بود که حاکمیت بالمنازع او را به خطر بینادازد؛ فرعون نگران ظهور مردی از تبار بنی
ُح » رسید آمد به قتل میاز این رو به فرمان وی هر پسری که به دنیا می اما این سه  1.«َأْبناَءُهم ُیَذبِّ

اسارائیل از و نجات جان وی که با نبوت و رهبری ایشان بنای زن، در پرورش حضرت موسی
 ستم فرعونیان رهایی یافتند، نقش مو ری ایفا کردند.

و دهد  نجات فرعون شر   از را اسرائیل بنی مستضعفان بود کرده اراده که خداوند متعال آنجا از
 دلاداری (3مادرش)یوکاباد باه موسی، خدا تولد حضرت از پس ،2وارث حکومت فرعون سازد

 در را وی کارد، خطار احسااس که هنگامی و دهد شیر را او نگرانی بدون کرد الهام وی به داده،

  4دهد.می قرار پیامبران از بر ردانده، را فرزندش که داد وعده چنیندریا )نیل( بیفکند؛ هم
بردند.  آسیه و فرعون نزد را نوزاد ماموران رساند، فرعون کاخ به را موسی آب، ریانوقی که ج

 نسل سیاسِت  اساس بر فرعون رو این از است؛ اسرائیل بنی به متعل  نوزاد این که بردند پی ها آن

 حفظ در آسیه طری  از را خودش اراده خدا که بود جااین  رفت. وی قتل به خود، تصمیم کشی

استفاده از سالح عاطفاه و امیاد، فرعاون را از تصامیم خاود  با  رفت و آسیه کار به سیمو جان
ُت »منصر  ساخت   َعنا َأْن   َعسی َتْقُتُلوهُ  ال َلَك  َو   لي َعْین   ُقرَّ َِ ِخَذهُ  َأْو  َیْن 5؛َوَلدا َنتَّ

 و من چشم نور 
 «.بر زینیم خود پسر به عنوان را او یا باشد، مفید ما برای شاید نکشید را توست! او

رسد. وقتی یوکابد موسی را به نیال می 6پس از آن نوبت به نقش آفرینی کلثوم خواهر موسی 
افکند احساسات و عواطف مادری وی به جوشش آمد؛ او نگران شیرخواره خود باود. از ایان رو 

ع را زیار فرمان داد تا از دور بدون اینکه فرعونیان متوجه شوند اوضاا خداوند به خواهر موسی
ای منع کارده را از  رفتن سینه هر دایه نظر بگیرد. از آنجا که خدا به اراده تکوینی خود موسی

ای را بود، کلثوم که خود را آهسته آهسته به دربار فرعون رسانده بود، به آنان پیشانهاد داد خاانواده
                                                            

 .4؛ قصص  6؛ ابراهیم  49بقره  . 1
 .5. قصص  2
 .160، ص أمالم القرآن،  . عبدالحسین شبستری3
 .۷. قصص  4
 .9. همان 5
 .438، ص 4 ، جاطعب البعانطیب،  عبدالحسین .6
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مادرش را به عناوان دایاه  را بر عهده بگیرند و از این راه توانند کفالت موسیشناسد که میمی
فقط از سینه این دایه ا که کسی جز مادر موسی نبود  معرفی کرد. وقتی فرعونیان دیدند موسی

خورد، موسی را به وی سپردند و وعده خداوند  به مادر موسی مبنی بر بر رداندن ایشان ا شیر می
  1به این بانو محق  شد.

 برای مومنان الگوبودن آسیه

 کوشید مانع از قتل مومن و پرورش وی در دامن خود، جز نجات جان موسیبه  آسیه
 فرموده تقیه،ایمان خود را حفظ کرده بود و به ( شود. وی تا آن زمان در پوشش2فرعون )حزقیلآل

کوب کردن  فرعون وقتی به ایمان او پی برد، با میخ 3نورزید. کفر خدا به ای، لحظهاکرم رسول
آسایه در ایان حاال از  4هایش وی را به شهادت رسااند. ذاشتن سنگی بر سینهبدنش به زمین و 

باا  آسایه 5. نجات از دست ساتمگران.2ای در بهشت؛ . خانه1خداوند متعال دو چیز خواست  
مراقبت از ایمان خود، حفظ جان موسی و پرورش او  در دامن محبت خود و در پایان با شهادت 

 زناان )و برترین اکرم رسول از حدیثی در 6مومنان قرار  رفت. در راه خدا، سرمش  و الگوی

آسایه در حاالی از  7آسایه. و مریم فاطمه، خدیجه، نفرند  چهار بهشتی مردم( برترین روایتی در
 8کش بود.  ر و آدم برترین زنان به شمار آمده، که شوهرش فرعون، مستکبر، مفسد، شکنجه

شیاع و مریم
َ
 َحّنه، ا

اسرائیل نقش مهمی در تربیت فرزند، تحاوالت دینای و ای از تاریخ بنیدر برههاین سه زن، 
هاای )از شخصایت 9اند. حنه و اشیاع خواهر بودند  اولی همسار عمارانداشته رسالت انبیا

و دومای همسار   ای یکی از انبیای الهای( و ماادر بازرگ عیسایاسرائیل و به  فتهبزرگ بنی
است که قرآن بارهاا  ه است. پس از این دو بانو، مادر عیسی بود و مادر یحیی 10زکریا

                                                            

 .13-11. قصص  1
 .348، ص2 ، جتفسعر القمیقمی،   . علی بن ابراهیم2
 .1۷4ص  ،1ج  ،الخصا . محمد بن علی صدوق، 3
 .269، ص 20، ج الجنانو روح الجنانروض. حسین بن  علی ابوالفتوح رازی، 4
 .11. تحریم  5
 . همان.6
 .1821، ص4، جاالستععاب یوسف بن عبدالله بن عبدالِبّر،،  42، ص 1،  جذخائر العقبیالدین طبری، . محب7
 .4. قصص  8
 .2۷1، ص1 ، جتفسعر مقاتل. مقاتل بن سلیمان، 9

 .42، ص 2، جتفسعر الکبعر. سلیمان بن احمد طبرانی، 10
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 از این بانوی بزرگ تجلیل کرده است.
ــت ــرـمدرنهً ــهم ــیی ــادِرـحی م



پیشتراروضـِ حمـِلخـوـ تًـت


دروِزتـوکـهیاسـتکهـقیندــم


کهُاوُلـوالعزمو،رسـوِلآتهـیاسـت


ــن ــوم ــات ــادمی ــراورت ــوزیرای چ


ِلمــنانـــرَمَمــنکــردســجـهحمــ


اـنَن ین،مرآزَن ینراسجـهکـرد


ــاددرد ــَ مارت ــجودشدرَت ــزس ک


تًتمـرـم مـندروِزخـوـ  ـم


1ـیدـــماماــنعًـِلکـكمسجـه


 حنه

ه وقتای کردند؛ از این رو َحنَّ در بنی اسرائیل مرسوم بود پسران را برای خدمت به معبد نذر می
، اما بر خاال  انتظاار 2تصور که فرزندش پسر خواهد بود، او را نذر کنیسه کردباردار شد با این 

 اه وی  از روی حسرت  فت  خدایا! آن فرزند پسری که من خواستم مانند فرزندش دختر بود.آن
ْنثی»این دختر نیست   َکُر َکاْأُ توانند خادم معباد کرد فقط پسران می)زیرا تصور می  3« َو َلْیَس الذَّ

تواند سرمش  باشد  اول اینکه ناسپاسی نکرد و ناامید اشند(. این بانوی بزرگ از چند جهت میب
نشد، نام نوزادش را مریم )کنیزِک خدا، خادماه( نهااد و از خادا خواسات او و نسالش را از شار 

او را برای خدمت به کنیسه فرستاد  بزرگ شدن مریماز . دوم اینکه، پس 4شیطان در امان بدارد
 توانند خادم معبد باشند، در هم شکست.با این عمل خود این رسم را که فقط پسران می و

 مریم

این بانوی بزرگ از همان دوران نوزادی به قدری عزیز شد کاه پاس از مارگ پادرش بار ساِر 

                                                            

 .3602 - 3606، دفتر دوم، ابیات مثنوی معنویالدین مولوی،   جالل. 1
ْنثی». عالمه طباطبایی جمله 35عمران  . آل2

ُ
َکُر َکاأْل را سخن خدا در پاسخ به تعجب حنه دانسته است. «  َو َلْیَس الذَّ

، زیرا تاو ناذر کارده باودی در این صورت خداوند به حنه فرموده  آن پسری که مورد نظر تو بود مانند این دختر نیست
 زار کنیسه خواهد بود، بلکه در آینده ماادر یکای  زار کنیسه باشد، ولی این دختر نه تنها خود عابده و خدمتخدمت

 -1۷1، ص 3، جالمعازان فای تفساعر القارآناسات )محمدحساین طباطباائی،  از پیامبران اولوالعزم یعنی عیسی 
1۷2.) 

 36عمران  . آل3
روض الجناان و روح ؛ حساین بان  علای ابوالفتاوح رازی، 212، ص 2، جالصاادقعنمنهجااله کاشانی، . مال فتح 4

 .291، ص 4، جالجنان
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  2سرانجام آنان توافا  کردناد قرعاه بزنناد. 1اسرائیل اختال  ایجاد شد.کفالِت او بین بزر ان بنی
دار شاد چنان مورد عنایت و لطف خدا قرار  رفت که مستقیما رشد و تربیت او را عهده مریم

نهاد. زمانی که ایشان توانایی خدمت در کنیسه را پیدا کارد،  اش را بر عهدی زکریا و سرپرستی
در محاراب عباادت بار ماریم وارد  اولین دختری بود که به این جایگاه نایل آمد. هر اه زکریاا

ای مریم! این از کجا برای » فت   اه مییافت که انتظارش را نداشت. آن نزد او رزقی می شد، می
این ازسوی خداست. خدا به هرکه خواهد، بدون محاسب  عملش »مریم  فت  « تو آمده است؟

  3«.دهد روزی می
 5تربیات شاده از ساوی خادا، 4دامان،در قرآن به عنوان باانویی   پااک از حضرت مریم

و در یک کالم، بانویی که فرشتگان به او ماژده دادناد بر زیاده و پااک سااخته  7نماز زار 6،عابده
از این روسات کاه ایشاان الگاوی هماه  8است و بر زنان دوران خود برتری دارد، یاد شده است.

 9مردان و زنان قرار  رفته است.

  خدیجه و فاطمه

بزر ان بنی اسد باه ناام خویلاد و  در نسب از برترین زنان قریش و دختر یکی از خدیجه
 مند که پیش از ازدواج با پیاامبرزنی تاجر و بسیار  روت 10مادرش فاطمه از قبیله قریش بود.

پس از همین سفر، ابوطالب با جمعی  11از او خواست کاروان تجاری اش را تا شام همراهی کند.
مبر اسالم رفتند. این باانوی بازرگ  از بزر ان بنی هاشم به خواستگاری خدیجه برای ازدواج با پیا

او نخستین زنی بود که به  12پس از پذیرش ازدواج با آن حضرت، مهریه را از مال خودش قرار داد.

                                                            

 .4۷، ح 1۷3، ص 1، ج تفسعر مّعاشیعیاشی،  محمدبن مسعود. 1
 .44عمران  . آل2
 .3۷عمران  . آل3
 .12؛ تحریم   23 -8؛ مریم  4۷. همان  4
 .3۷عمران  . آل5
 . همان.6
 .4۷. همان  7
 .42. همان  8
 .12 – 11. تحریم  9

 .369، ص 1، جاالشرافانساببالذری،   احمد بن یحیی .10
 .156، ص 1، ج الطبقات الکبری. محمد بن سعد، 11
 .3۷4، ص 5، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 12
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َو َوَجاَدَك »مفسران آیه به  فته  1ایمان آورد و همه اموالش را در راه اسالم انفاق کرد. به پیامبر
ناازل شاده کاه باا  در شان حضرت خدیجه« یاز نمودن و تو را فقیر یافت و بی 2؛ عاِئال  َفَأْغنی

را یکی از  حضرت خدیجه ،رسول اکرم 3از فقر نجات یافت.  روت وی رسول اکرم 
تا آخر عمر شریفشان همواره از ایشان به نیکای  پیامبر 4زنان برتر عالم و بهشت دانسته است.

ُباوَن »در آیاه  چنین از او به عنوان مصداق بارز مقربونهم 5کرد.یاد می   6«َعْینا  َیْشَرُب ِبَها اْلُمَقرَّ
ااِبُقوَن »یاد شده و آیات  ااِبُقوَن   َو السَّ ُباوَن  *السَّ حضارت  8یااد شاده اسات. 7« ُأولِئاَك اْلُمَقرَّ

هاا حاامی شاوهرش باود. ایشاان ماادر از آن جهت سرمش  اسات کاه در ساختی خدیجه
 شد.  و منشا کو ر رسول الله فاطمه

نتوانستند مانع رسالت حضرت شوند، بر اساس تفکر  که دشمنان سرسخت پیامبر زمانی
-خوش کردند که ایشان پسر ندارد تا پس از مر ش راهش را ادامه دهد.آنقبیلگی، خودشان را دل

ا َأْعَطْیناَك اْلَکْوَثَر » اه سوره کو ر نازل شد و در مقام دلداری به حضرت فرمود   فخار رازی  9«.ِإنَّ
دانشمندان بزرگ اهل سنت، پس از اشاره به اینکه بنا باه قاولی ماراد از کاو ر فرزنادان رساول  از

شهید شدند؛ با این وجود نسال  هستند، نوشته است  ببینید چه تعداد از ذریه پیامبر اکرم
، نفاس زکیاه حضرت در همه عالم  سترش یافته و بزر انی چون باقر، صادق، کاظم، رضاا

هستند، ولی از بنی امیه یک نفر کاه قابال ذکار باشاد، بااقی  ان حضرت فاطمهو... از فرزند
را داد کاه   ونه که خداوند متعال به عمران و حنه، حضرت ماریمآری، همان 10نمانده است.

 فاطمه ،بسی با برکت تر از پسری بود که انتظارش را داشتند، به حضرت خدیجه و پیامبر
 از طری  وی  سترش یافت. بررا عطا کرد که نسل پاک پیام
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به عنوان کو ر، آیات فراوانی منحصرا باه اهال بیات  افزون بر ذکر قرآن از حضرت فاطمه
  4و دهر. 3مودت 2تطهیر، 1و شخص ایشان اشاره دارد، مانند آیات سوره مباهله، پیامبر

کاه  پس از شهادت آن حضرت، در فرزندان و نسل وی تداوم یافت برکات معنوی فاطمه
ای از کو ر فاطمه است. اوج ایثار و فداکاری و شاجاعت مثاال چشمه نمونه آن زینب کبری 

توان دید. ایشان یاد ار شایساته ماادربزر ش زدنی آن بانوی مکرم را در کربال و دوران اسارت می
 بود. خدیجه و مادر بزر وارش فاطمه 

اند که زنان بزر ی نیز نقش آفرینی کرده به طور کلی در هر دوره تاریخی در کنار مردان بزرگ،
 توان به موارد ذیل اشاره کرد   می

 شاعیب هماراه دختاران موسی، کنار در  آسیه سلیمان، همراه بلقیس ابراهیم، کنار در هاجر

 فاطمه هماراه پیغمبر، کنار خدیجه پیغمبر، ایوب ایوب همراه همسر عیسی، کنار مریم شعیب،

 یاار نفار 313نیاز  مهادی حضارت کناار در و حساین امام ارکن المومنین، زینب امیر

  5اند.زن هاآن از نفر که پنجاه باوفاست
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