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چکیده
با دقت در قصههای قرآنی میتوان گفت :بخش��ی از سرگذش��ت زندگی بزرگان دینی را چگونگی روابط آنها
با خانواده تشکیل میدهد .بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع در قرآن و ضروری دانستن تنظیم صحیح
روابط خانوادگی در خانواده و اجتماع ،در این مقاله به بررس��ی چهار قصه یوس��ف(ع) ،موسی(ع) ،مریم(س)
و پیامبر اکرم(ص) پرداخته میشود ،تا الگوهایی کامل برای داشتن خانوادهای موفق و ایمانی ارائه گردد .در
پژوهش حاضر ،با توجه به قصههای ذکر ش��ده ،روابط اعضای خانواده در دو بخش درون و برون از خانه و
خانواده مورد پژوهش قرار گرفته اس��ت .از بررس��ی آیات پی میبریم اصل ازدواج و شرایط همسر شایسته،
پیش از هر چیز دیگر ،نقش مهمی در ش��کل دهی فرهن��گ خانواده دارند؛ در قرآن ،بیش از آنکه به ارتباط
زوجین نس��بت به همدیگر در درون خانواده اش��اره ش��ود ،به ارتباط همس��ران با افراد گوناگون در اجتماع
پرداخته میشود؛ در روابط بین والدین و فرزندان ،مواردی چون شناخت جایگاه ،شخصیت بخشیدن و توجه
به آینده فرزند و احس��ان فرزند به والدین مورد تأکید قرار گرفته اس��ت؛ قرآن ،در خصوص روابط افراد در
برون از خانه و خانواده ،به لزوم حیا و عفت برای زنان و مردان ،حفظ اس��رار خانواده ،پاس��داری از ع ّزت
و آبروی خانواده خود و دیگران و فعالیت زنان در اجتماع اش��اره دارد .بنابراین جامعهای س��الم و با امنیت،
نیازمند سالم بودن فضای خانواده و آرامش آن است.
کلیدواژهها :حضرت یوسف(ع) ،حضرت موسی(ع) ،حضرت مریم(س) ،پیامبر اکرم(ص) ،خانواده.
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مقدمه
امروزه مش��اهده میش��ود که در بعضی از خانوادهها،
نوع��ی از هم گس��یختگی و بیمهری وج��ود دارد ،در
بعضی موارد ،زن و شوهر باهم اختالفهای زیادی دارند
که حتی منجر به جدایی میش��ود .در این میان نه فقط
به زن و ش��وهر ،بلکه به فرزند یا فرزندان آنها آس��یب
جدی وارد میش��ود .بنابراین در این خانوادهها ،میان
والدین و فرزن��دان فاصله ایجاد میش��ود و در نتیجه
فرزندانی با تربیت نادرس��ت پ��رورش مییابند ،از این
رو این فرزندان مش��کالتی را برای خ��ود ،خانواده و
جامعهای که در آن زندگیمیکنند ،ایجاد خواهند کرد.
به جرئت میتوان گفت :بزرگترین عامل مشکالت و
فروپاشی خانوادهها ،به جدی نگرفتن انتخاب همسری
که شایس��ته فرد باش��د و همچنین ع��دم تنظیم صحیح
رواب��ط اف��راد خانواده ب��ا همدیگر و رواب��ط افراد در
اجتم��اع برمیگردد .بنابراین هنگامی که کانون خانه و
خان��واده محیطی امن و مطمئن و با درک متقابل اعضا
و دور از هرگونه تنش و درگیری باشد ،آرامش روحی
و روان��ی برای افراد فراهم میگردد و در نتیجه فرد در
اجتماع از بیشتر آسیبها و سوءقصدها در امان میشود
و نیز از بس��یاری تخلفات پرهیز میکند .برای رسیدن
ب��ه چنین خانوادهای ،مراجعه به ق��رآن کریم به عنوان
کتاب هدایت از طرف کسی که آگاه بر نیازها ،تمایالت
و تواناییهای بشری است ،از اهمیت خاصی برخوردار
است.
با دقت در آیات قرآن کریم دریافت میش��ود افزون بر
اوامر و نواهی که در باب تش��کیل خانواده و حفظ آن
خطاب به مؤمنان آمده اس��ت ،به منظور عمق بخش��ی
بیش��تر به مفاهیم اخالق خانواده ،برخی نکتهها در این
خصوص در قالب قصههای قرآنی بیان ش��دهاند که با
تحلیل و بررسی هر قصه اعم از سرگذشت پیامبران یا
انسانهای عالیرتبه میتوان به داشتن خانوادهای مقبول
و قرآنی نزدیکتر ش��د .بنابراین با توجه به گستردگی
قصههای قرآنی ،در این پژوهش تنها قصههای حضرت

یوسف(ع) ،حضرت موس��ی(ع) ،حضرت مریم(س) و
پیامبر اکرم(ص) از منظر نظام خانواده مورد بررسی قرار
میگیرند .در پژوهش حاضر ،با دو رویکرد رفتاری در
درون خانواده و برون از آن ،به بررس��ی آیات پرداخته
میش��ود .از آنجا که تاکنون درباره الگوی خانواده در
قصههای قرآنی و تحلیل آن ،پژوهشی مستقل صورت
نگرفته است ،ضرورت آن آشکار میشود.
 )1ازدواج
با توجه به آیات قرآن کریم هر روابطی که بین زنان و
مردان نامحرم اس��ت ،باید در چهارچوب عفاف ،حیا و
حجاب از ناحیه هردو طرف باش��د و چنانچه به روابط
نزیک و تولید نس��ل برس��د ،الزم است پیوندی قانونی
و ش��رعی میان زن و مرد (به جز محارم) برقرار گردد.
در قرآن آمده استِ « :نساؤُ ُك ْم َح ْر ٌث لَ ُك ْم َف ْأ ُتوا َح ْرث َُك ْم
َأنَّى ِش�� ْئ ُت ْم َو ق َِّد ُموا أِ َل ْن ُف ِس ُك ْم َو ا َّتقُوا َ
اهلل َو ْاع َل ُموا َأن َُّك ْم
ين»؛« 1زنان شما ،محل بذرافشانى
ُمالقُو ُه َو بَ ِّش ِر الْ ُمؤْ ِم ِن َ
شما هستند ،پس هر زمان كه بخواهيد ،مىتوانيد با آنها
آميزش كنيد .و اثر نيكى براى خود ،از پيش بفرستيد».
منظور از جمله «ق َِّد ُموا أِ َل ْن ُف ِس ُ��ك ْم» واداشتن انسانها به
ازدواج و تناسل است ،تا نوع بشر در زمين باقى بماند
و روش��ن است كه هدف خداوند از بقاى نوع بشر در
زمين ،بقاى دين او و ظهور توحيد و پرس��تش او است
و براى اين اس��ت كه جوامع بش��رى باشند تا با تقواى
«و ما
عموم��ى خود او را بپرس��تند ،چنان ك��ه فرمودَ :
ِ 2
ْت الْ ِج َّن َو إْ ِ
ْس إ اَِّل لِ َي ْع ُب ُد
جن و انس را
خَ َلق ُ
ون»؛ «من ّ
الن َ
نيافريدم ،جز براى اينكه عبادتم كنند» و افراد صالحى
داراى اعمال صالح پدي��د آيند ،تا خيرات و ثواب آن
هم نصیب خودشان شود و هم نصیب پدرانى كه باعث
«و ن َْك ُت ُب ما
پديد آمدن آنها ش��دند ،چنان كه فرم��ودَ :
آثار ُه ْم»؛« 3و آنچه را از پيش فرس��تادهاند و
ق ََّد ُموا َو َ
تمام آثار آنها را مىنويس��يم» .بنابراين اگر دستوراتى
 . 1بقره.223 ،
 . 2ذاریات.56 ،
 . 3یس.12 ،

 . 4المیزان ،ج ،2ص.215
 . 5مریم.20 ،
 . 6آل عمران.47 ،
 . 7الکش��اف ،ج ،3ص10؛ مفاتی��ح الغی��ب ،ج ،21ص523؛ المیزان،
ج ،14ص.42
 . 8احزاب.49 ،
 . 9نحل.90 ،
 . 10التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،1ص.312
 . 11مفردات الفاظ القرآن ،ص.137

 . 12یوسف.24 ،
 . 13معجم مقاییس اللغه ،ج ،4ص.478
 . 14لسان العرب ،ج ،6ص325؛ تاج العروس ،ج ،9ص.157
 . 15التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،9ص.36
 . 16تاج العروس ،ج ،9ص.157
 . 17التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،5ص.251
 . 18المیزان ،ج ،11ص.167
 . 19اسراء.32 ،
 . 20قصص.27 ،
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مىدهد كه با حيات و بقای انسان مرتبط است ،به دلیل
آن است كه آنها را به عبادت پروردگارشان برساند ،نه
براى اينكه بيش��تر به دنيا بگروند و در شهوات شكم و
4
فرج فرو رفته در وادى غى و غفلت سرگردان شوند.
در اهمیت ازدواج و ایجاد نسلی سالم در قصه حضرت
مری��م(س) آمده اس��ت که حضرت مری��م(س) بعد از
ظاهر ش��دن روح بر او و خبر بخشیدن فرزند از سوی
ون لِي ُغال ٌم
خداوند به وی ،بيان داشت« :قالَ ْت َأنَّى َي ُك ُ
��ر َو لَ ْم َأ ُك بَ ِغ ًّيا»؛« 5گفت :چگونه
َو لَ ْم َي ْم َس ْس�� ِني بَشَ ٌ
ممك��ن اس��ت فرزندى ب��راى من باش��د ،در حالى كه
تاكنون انس��انى با من تماس نداشته ،و زن آلودهاى هم
ون لِي َولَ ٌد َو لَ ْم َي ْم َس ْس ِني
نبودهام»« .قالَ ْت َر ِّب َأنَّى َي ُك ُ
بَشَ ٌر»؛« 6گفت :پروردگارا چگونه ممكن است فرزندى
براى من باشد ،در حالى كه انسانى با من تماس نگرفته
اس��ت» .مس بش��ر به قرينه اينكه در مقاب��ل زنا قرار
گرفته ،كنايه از نكاح اس��ت 7،مانند س��خن خداوند كه
ميفرمايد« :ث َُّم َط َّل ْق ُت ُمو ُهن ِم ْن ق َْبلِ َأ ْن َت َم ُّس��و ُه َّن»؛« 8و
قبل از همبستر شدن ،طالق داديد» و با توجه به آیات
چنانچه ازدواج نباش��د ،بغی است که خداوند از انجام
«و َي ْنهى َعنِ الْ َف ْحشا ِء َو الْ ُم ْن َك ِر َو
آن نهی کرده اس��تَ .
الْ َبغ ِْي»؛« 9و از فحش��ا و منكر و س��تم ،نهى مىكند».
بغ��ی هنگامی که در مورد زنان بدون ذکر متعلق به کار
میرود ،به معنای فجور است 10و آن اراده كردن ،قصد
تجاوز نمودن و در گذش��تن از ميانه روى اس��ت ،چه
11
تجاوز كند يا نكند.
در قص��ه حض��رت یوس��ف(ع) ،بهرغ��م فتنهگریها و
کیدهای��ی که همس��ر عزیز مصر ب��رای توجه حضرت

یوس��ف به خود نش��ان داد ،آن حضرت به عزیز مصر
«و لَق َْد َه َّم ْت بِ ِه
خیان��ت نکرد و خود را به گناه نیالودَ :
هان َر ِّب ِه َكذلِ َ
ك لِ َن ْص ِر َف َع ْن ُه
َو َه َّم بِها لَ ْو ال َأ ْن َرأى بُ ْر َ
ين»؛« 12آن زن
السو َء َو الْ َف ْحشا َء ِإن َُّه ِم ْن ِعبا ِدنَا الْ ُمخْ َل ِص َ
ُّ
قصد او كرد و او نيز ـ اگر برهان پروردگار را نمىديد
ـ قصد وى مىنمود! اين چنين كرديم تا بدى و فحش��ا
را از او دور س��ازيم؛ چرا ك��ه او از بندگان مخلص ما
بود» .فحش داللت بر قبح و زشتی میکند 13و ف َْحشاء
زشتی در قول و عمل است 14و آن قبح و زشتی روشن
و آشکار است 15.ف ِ
َاح َشة ،با توجه به تفسير آیه «إ اَِّل َأ ْن
ين بِ ِ
فاحشَ ٍة ُم َب ِّي َنة» ،به معناي زنا است 16و در معنای
َي ْأ ِت َ
سوء آمده است که در مقابل حسن قرار دارد و در ذات
خود نیکو نیس��ت ،خواه در عمل ،موضوع یا حکم ،یا
امر قلبی یا معنوی یا غیر آنها 17.س��ببی که باعث ش��د
خداوند سوء و فحشا را از یوسف برگرداند ،تنها دیدن
بره��ان پروردگار بودَ « .كذلِ َ
الس��و َء َو
ك لِ َن ْص ِر َف َع ْن ُه ُّ
الْ َف ْحشا َء» ،یوسف نه این کار را کرد و نه به آن نزدیک
ش��د 18،چنان که خداوند در آیات دیگری از جمله آیه
كان ِ
فاحشَ ًة َو سا َء َس ِبي ً
ال» 19،از
«و ال َتق َْربُوا ِّ
الزنى ِإن َُّه َ
َ
آن نهی میفرماید.
در قصه حضرت موسی(ع) ،شعیب(ع) پیشنهاد ازدواج
با یکی از دخترانش را به آن حضرت داد كه آن نش��ان
دهنده اهمیت موضوع تش��کیل خانواده و ایجاد روابط
ي��د َأ ْن ُأن ِْك َح َ
س��الم میان افراد اس��تَ :
ك
«قال ِإنِّي ُأ ِر ُ
20
إ ِْح َدى ا ْب َن َت َّي ها َت ْينِ َعلى َأ ْن َت ْأ ُج َر ِني ثَما ِن َي ِح َجج».
بنابراین با توجه به آیاتی که درباره حضرت مریم(س)،
حضرت یوس��ف(ع) و حضرت موس��ی(ع) بيان ش��د،

ازدواج شرط شروع یک خانواده مقبول از دیدگاه قرآن
اس��ت ،در غیر این صورت ایجاد رابطه جنسی بهرغم
ازدواج نکردن و نداشتن پیوندی قانونی و شرعی ،بغی،
فحشا ،منکر ،سوء و ظلم است که با توجه به معانی این
واژهها ،عواقب سوئی برای انسان در پی دارد.
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 )2انتخاب همسر شایسته
انس��ان الزم است برای بقای نس��ل و نیازهای روحی
و جس��می خود ازدواج کند ،اما صرف پیوند ش��رعی
و قانونی کافی نیس��ت ،بلکه بای��د ازدواج آگاهانه ،با
درایت و با انتخابی سالم همراه باشد .پیامبر اکرم(ص)
میفرمای��د :به هم کفو زن بدهيد و از هم کفو همس��ر
21
بگيريد و براي داشتن فرزند بهتر انتخاب کنيد.
از مالکه��ای ازدواج که در آی��ات قرآن کریم روی آن
تأکید شده ،ایمان است که عفت ،پاکدامنی و مسئولیت
«و َم ْن لَ ْم َي ْس َت ِط ْع ِم ْن ُك ْم َط ْو ًال
شناسی را به همراه داردَ .
َ
نات الْ ُمؤْ ِم ِ
َأ ْن َي ْن ِك َح الْ ُم ْح َص ِ
نات َف ِم ْن ما َم َل َك ْت أ ْيمان ُُك ْم
ِم ْن َف َتيا ِت ُك ُم الْ ُمؤْ ِم ِ
نات َو اهللُ َأ ْع َل ُم بِإِيما ِن ُك ْم بَ ْع ُض ُك ْم ِم ْن
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بَ ْع��ض»؛« 22و آنها كه توانايى ازدواج ب��ا زنان (آزاد)
پاكدامن باايمان را ندارند ،مىتوانند با زنان پاكدامن
از بردگان باايمانى ك��ه در اختيار داريد ،ازدواج كنند،
خدا به ايمان ش��ما آگاهتر است و همگى اعضاى يك
��ح ِإ َّال زا ِن َي ًة َأ ْو ُمشْ ِ
��ر َك ًة َو
پيكري��د»« .ال َّزا ِن��ي ال َي ْن ِك ُ
زان َأ ْو ُمشْ ِر ٌك َو ُح ِّر َم ذلِ َ
ال َّزا ِن َيةُ ال َي ْن ِك ُحها ِإ َّال ٍ
ك َع َلى
ين»؛« 23مرد زناكار جز با زن زناكار يا مش��رك
الْ ُمؤْ ِم ِن َ
ازدواج نمىكند و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك
ب��ه ازدواج خود درنمىآورد و اين كار بر مؤمنان حرام
َ
��م بِإِيما ِن ُك ْم بَ ْع ُض ُك ْم
شده است» .در تفس��یر َ
«و اهللُ أ ْع َل ُ
ِم ْن بَ ْعض» گفته شده است :از آنجا كه ايمان امرى قلبى
است و كسى نمىتواند به حقيقت ايمان ديگرى اطالع
پي��دا كند ،تنها ایمان ظاهری کفایت میکند 24.در جای

 . 21الکافی ،ج ،5ص.332
 . 22نساء.25 ،
 . 23نور.3 ،
 . 24التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،10ص .50نيز ر.ک :المیزان،
ج ،4ص.442

دیگری آمده اس��ت :خداوند به تفاضل و برتری ایمان
ش��ما و رجحان و نقصان آن نسبت به یکدیگر آگاهتر
اس��ت و چه بسا ایمان کنیزی از ایمان آزادهای و ایمان
زن از ایمان مرد بیشتر باشد و حق مؤمنان آن است كه
ارزشی جز برای ایمان قائل نشوند و نه آنکه برتری را
25
از آن اشخاص و انساب بدانند.
سر
در س��وره تحریم در ادامه ماجرای زنان پیامبر که ّ
آن حضرت را ف��اش کردند ،به ایمان و صفات مربوط
به آن تأکید شده استَ « :عسى َرب ُّ ُه إ ِْن َط َّلق َُك َّن َأ ْن ُي ْب ِدلَ ُه
تات تائِ ٍ
نات قا ِن ٍ
مات ُمؤْ ِم ٍ
َأزْ واج�� ًا خَ ْيراً ِم ْن ُك َّن ُم ْس�� ِل ٍ
بات
حات ث َِّي ٍ
دات س��ائِ ٍ
عابِ ٍ
بات َو َأ ْبكاراً»؛« 26اميد اس��ت كه
اگر او ش��ما را طالق دهد ،پروردگارش به جاى ش��ما
همس��رانى بهتر براى او قرار دهد ،همس��رانى مسلمان،
مؤم��ن ،متواضع ،توبهكار ،عابد ،هج��رت كننده ،زنانى
27
غير باكره و باكره».
در آيه مورد بحث خداوند روى س��خن را به تمام زنان
پيامب��ر(ص) كرده ،با لحنى كه خالى از تهديد نيس��ت،
مىفرمايد :هرگاه او ش��ما را طالق گويد ،اميد مىرود
كه پروردگار به جاى ش��ما همسرانى بهتر براى او قرار
دهد ،همس��رانى مس��لمان ،مؤمن ،متواض��ع ،توبهكار،
عب��ادت كننده و مطيع فرمان خ��دا ،زنانى غير باكره و
 . 25الکشاف ،ج ،1ص.501
 . 26تحریم.5 ،
 . 27قنوت در معنای اطاعت ،خشوع ،هر استقامتی در دین و خودداری
از کالم در نماز آمده اس��ت (ر.ک :معج��م مقاییس اللغه ،ج ،5ص31؛
لس��ان الع��رب ،ج ،2ص73؛ تاج الع��روس ،ج ،3ص��ص109و.)110
صاحب التحقیق مینویس��د :خضوع همان مواضع همراه با تسلیم است
و در طاع��ت ،عم��ل به وظیف��ه همراه با رغبت و خضوع اس��ت که در
قنوت خضوع ش��دیدتر از طاعت و تسلیم اس��ت (التحقيق في كلمات
القرآن الكري��م ،ج ،9ص .)324توب :اصل کلم��ه توب هنگامی که به
بنده انتس��اب پیدا میکند ،به معنای برگشت از گناه و پشیمانی از انجام
آن اس��ت (هم��ان ،ج ،1ص .400نيز ر.ک :معج��م مقاییس اللغه ،ج،1
ص357؛ لسان العرب ،ج ،1ص .)233ثيب :کسی که قب ً
ال ازدواج کرده
و ش��وهر دیده است .این وصف برای مردها نمیآید (كتاب العين ،ج،8
ص249؛ تاج العروس ،ج ،1ص345؛ لسان العرب ،ج ،1ص248؛ ج،2
ص .)40س��ائ ِ ٍ
حات يعنى زنان روزهدار (لس��ان العرب ،ج ،2ص.)494
صوم و روزه حقيقي نخوردن غذا و ترك همبسترى در روز با همسران
است و صوم و روزه حكمى نگهداشتن اعضا و جوارح از گناهان است،
مثل گوش و چشم و زبان .پس سائح كسى است كه اين روزه دوم را با
روزه اول بجا مىآورد (مفردات الفاظ القرآن ،ص.)432

 )3روابط افراد در درون خانواده
الف) رفتار والدین با فرزندان

برای داشتن آرامش و زندگی رضایتبخش الزم است
ک��ه روابط افراد با یکدیگر در درون خانواده مناس��ب
و شایسته باش��د .روابط افراد در درون خانواده شامل
ارتب��اط زوجین با همدیگر و روابط والدین و فرزندان
 . 28مریم.28 ،
 . 29طه.132 ،

 . 30مفردات الفاظ القرآن ،ص.663
 . 31ر.ک :التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،9ص.236
 . 32قصص.13 ،
 . 33مریم.26 ،
 . 34قصص.9 ،
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الگوی خانواده در قصههای قرآنی

باكره .در آیه مش��اهده میشود روی صفات خاصی از
زنان از جمله ایمان ،تأکید ش��ده است كه باقی صفات
نیز به ایمان برمیگردد .آنچنان که ايمان مهم اس��ت و
در ازدواج اولوی��ت دارد ،باکره بودن یا غير باكره بودن
اهمیتی ندارد .زوج یا زوجهای که ایمان نداش��ته باشد
و ی��ا عفیف و پاکدامن نباش��د ،آرامش و اعتماد را از
همسر میگیرد ،به سایر دستورات نیز وقعی نمیگذارد،
اخ�لاق و رفت��ار او بر فرزن��دان اثرگذار بوده ،س��بب
میگ��ردد فرزن��دان ناصالحی در خانواده رش��دیابند.
درباره تأثیر والدین بدکار بر فرزندان ،میتوان به سوره
مریم اش��اره کرد ،آنجا که حضرت مری��م با فرزندش
حض��رت مس��یح در میان مردم حاضر ش��د و مردم به
َ
كان َأبُ ِ
��و ٍء َو
ون ما َ
وی گفتند« :يا ُأخْ َت ها ُر َ
وك ا ْم َرأ َس ْ
م��ا كان َْت ُأ ُّم ِ
ك بَ ِغ ًّيا»؛« 28اى خواهر هارون! نه پدرت
مرد بدى بود ،و نه مادرت زن بدكارهاى» كه نش��ان از
تأثیر عمل پدر یا مادر زش��ت ک��ردار و فاقد ایمان بر
فرزند دارد.
در صورت��ی ک��ه در خانواده ،چه از س��وی پدر و چه
از سوی مادر ،از اس��اس ایمان و عقیدهای پاک حاکم
نباش��د ،اصالح فرزندان به س��ختی انج��ام میگیرد و
تالش در تربیت صحیح فرزند نتیجهای نخواهد داشت
و توصیههای��ی که خداون��د برای خان��وادهای ایمانی
میفرماید ،همانند آیهای که خطاب به پیامبر اسالم(ص)
29
«و ْأ ُم ْر َأ ْه َل َ
اص َط ِب ْر َع َل ْيها»؛
ك بِ َّ
الصال ِة َو ْ
آمده استَ :
«خانواده خود را به نماز فرمان ده و بر انجام آن شكيبا
باش» ،برای چنین خانوادهای محقق نخواهد شد.

اس��ت که اگر هرک��س بتواند نقش خود را مناس��ب با
الگویی که قرآن کریم ارائه کرده اس��ت ،بشناسد و آن
را ایفا کن��د ،خانوادهای موفق خواهد داش��ت؛ ارتباط
زوجین با یکدیگر به انتخاب همس��ر شایس��ته مرتبط
اس��ت که به آن اشاره ش��د .در ذیل براساس قصههای
ذکر ش��ده ،روابط میان والدین و فرزندان مورد بررسی
قرار میگیرد.
 .1شناخت جایگاه فرزند در خانواده
در برخ��ی از آیات قرآن از فرزند ب��ا عنوان قرۀ عین
یاد میش��ود؛ یعنی کس��ی که به وس��یله او ،س��رور و
ش��ادمانی حاصل میش��ود 30.معنی سرور در جملهای
مثل خداوند چشمانش را روشن گردانید ،از جهت رفع
اضطراب ،انتظار ،تش��ویش و آرام و قرار گرفتن چشم
به واس��طه نگاه به آن مس��ئله مورد نظر است و این در
31
صورتی صحیح اس��ت که فعل به چش��م استناد یابد.
ب��ا توجه به آی��ات قرآن کریم فرزند مایه ش��ادمانی و
خوش��حالی خانواده است .هنگامی که حضرت موسی
طفل ش��یرخوارهای بود و به ی��اری خداوند به آغوش
م��ادر خود برگش��ت ،ق��رآن کریم برگش��ت کودک را
به آغوش مادر ،روش��نایی چش��م مادر تعبیر میکند:
« َف َر َد ْدن��ا ُه إِلى ُأ ِّم ِه َك ْي َتق ََّر َع ْي ُنه��ا َو ال َت ْح َزن»؛« 32ما
او را به مادرش بازگردانديم ،تا چش��مش روشن شود
و غمگين نباش��د» و در قص��هی حضرت مریم نیز بعد
از متولد ش��دن حضرت عیسی به مادرش مریم خطاب
میش��ود که چش��م خود را به دیدن فرزند روشن دارد
��ربِي َو
و از س��نگینی حزن خود بکاهدَ « .ف ُك ِلي َو اشْ َ
َ��ري َع ْين ًا»؛« 33بخور و بنوش و چش��مت را روش��ن
ق ِّ
دار» و ی��ا هنگام��ی که حضرت موس��ی از آب گرفته
«و قالَ ِت
میش��ود ،آس��یه خطاب به فرعون میگویدَ :
ا ْم َر َأ ُت ِف ْر َع ْو َن ق َُّر ُت َع ْي ٍن لِي َو لَك»؛« 34همسر فرعون
گفت :نور چش��م من و توست» .از جملهای که همسر
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ى َأ ْن َي ْن َف َعنا َأ ْو نَ َّت ِخ َذ ُه
فرعون در ادامه بیان کردَ « :عس�� 
َولَدا»؛ «شايد براى ما مفيد باشد ،يا او را به عنوان پسر
خود برگزينيم» ،روشن میشود که فرعون و همسرش
فرزندی نداش��تند 35و نيز روشن میش��ود که فرزندان
امید آینده والدین هس��تند .در قصه حضرت یوسف نیز
ب��ا همین مضم��ون ،عزیز مصر بعد از خریدن یوس��ف
به همس��رش ک��ه فرزندی نداش��تند 36،خطاب میکند:
َ
«أ ْك ِر ِمي َم ْثوا ُه َعسى َأ ْن َي ْن َف َعنا َأ ْو نَ َّت ِخ َذ ُه َولَدا»؛« 37مقام
وى را گرامى دار ،ش��ايد براى ما سودمند باشد و يا او
را به عنوان فرزند انتخاب كنيم».
در سوره فرقان آمده اس��ت :عباد الرحمان از خداوند
میخواهند که به آنها فرزندانی ببخش��د که روشنایی و
شادمانی چش��م آنها باش��ند و قرۀ عین فرزندان عباد
الرحمان در صورتی اس��ت که آنه��ا همچون پدران و
ين
«و الَّ ِذ َ
مادران خود در مسیر اطاعت خداوند باشندَ :
��ون َربَّنا َه ْب لَنا ِم ْن َأزْ ِ
واجن��ا َو ُذ ِّر َّيا ِتنا ق َُّر َة َأ ْع ُي ٍن
َيقُولُ َ
ين إِمام ًا»؛« 38پروردگارا! از همس��ران
َو ْاج َع ْلن��ا لِ ْل ُم َّت ِق َ
و فرزندانمان مايه روش��نى چش��م ما قرار ده ،و ما را
براى پرهيزكاران پيش��وا گ��ردان» .هدف از آنکه عباد
رحمان ،در دعاى خود درخواست مىكنند همسران و
ذريههايشان قرة عين ايشان باشند ،اين است كه موفق
ب��ه طاعت خ��دا و اجتناب از معصيت او ش��وند و در
نتيجه از عمل صالح آنان ،چش��م ايشان روشن گردد،
اين دعا مىرساند كه عباد الرحمان به جز اين حاجتى
ندارند و ني��ز آنان اهل حقاند و پيروى از هواى نفس
39
نمىكنند.
 .2شخصیت بخشیدن به فرزند و محبت به او
ایجاد ارتباط عاطفی با فرزند همراه با سخنان مؤدبانه
و ش��خصیت بخش��یدن به او ،در شکلگیری شخصیت
فرزندان و عمل به توصیههای والدین تأثیر مهمی دارد،
 . 35تفسیر القرآن العظیم ،ج ،6ص201؛ المیزان ،ج ،16ص.13
 . 36تفسیر القرآن العظیم ،ج ،6ص201؛ المیزان ،ج ،11ص.110
 . 37یوسف.21 ،
 . 38فرقان.74 ،
 . 39المیزان ،ج ،15ص.246

ای��ن موضوع در قصه حضرت یوس��ف کام ً
ال مش��هود
است:
آنجا که حضرت یوسف خواب خود را برای پدر تعریف
��ف أِ َلبِ ِ
میکندِ « :إ ْذ َ
وس ُ
يه ي��ا َأبَ ِت ِإنِّي َر َأ ْي ُت َأ َح َد
قال ُي ُ
ين َ
س َو الْق ََم َر َر َأ ْي ُت ُه ْم لِي ِ
قال
ساج ِد َ
َعشَ َر َك ْو َكب ًا َو الشَّ ْم َ
ص ُرؤْ َ
ياك»؛« 40هنگامى را كه يوسف به
يا بُ َن َّي ال َتق ُْص ْ
پدرش گفت :پدرم من در خواب ديدم كه  11ستاره و
خورشيد و ماه در برابرم سجده مىكنند ،گفت :فرزندم
خ��واب خود را براى برادران��ت بازگو مكن» .با چنین
رفت��اری فرزند نیز به ط��ور متقابل همان مهر و محبت
را نس��بت به پدر و م��ادر خود پیدا میکن��د و روابط
میان آنها محکم میش��ود .چنان که در آیه فوق مشهود
اس��ت ،نام یعقوب نیامده ،بلک��ه از آن به «أب» تعبیر
ش��ده است ،تا اشارهای باشد به صفت رحمت و مهر و
ش��فقتی که میان پدر و فرزند اس��ت .جمله «يا بُ َن َّي ال
41
ص» در آیه بعدی کام ً
ال این معنا را میرساند.
َتق ُْص ْ
همچنین هنگامی که یعقوب از روی محبت و عاطفه به
س��ایر فرزندان خود سفارش میکند که هنگام ورود به
«و َ
قال يا بَ ِن َّي ال َت ْدخُ ُلوا
مصر از یک در وارد نش��وندَ :
باب ِ
واح ٍد َو ا ْدخُ ُل��وا ِم ْن َأ ْب ٍ
ِم ْن ٍ
واب ُم َت َف ِّرق ٍَة َو ما ُأ ْغ ِني
��م ِم َن ا ِ
��ي ٍء»؛« 42فرزندان من از يك در
َع ْن ُك ْ
هلل ِم ْن شَ ْ

�رق وارد گرديد و
وارد نش��ويد ،بلك��ه از درهاى متف� ّ
نمىتوانم حادثهاى را كه از س��وى خدا حتمى اس��ت،
از شما دفع كنم».
در دیگر س��ورههای قرآن نیز به این موضوع پرداخته
شده است:
زمانی ک��ه ابراهیم و یعقوب به فرزن��دان خود وصیت
میکنن��د ،به منظور ایجاد نزدیکی با فرزندان ،آنها را با
يم
لف��ظ «یا بنی» خطاب میکنن��دَ :
«و َو َّصى بِها ِإ ْبرا ِه ُ
ُ��وب يا بَ ِني إ َِّن َ
بَ ِن ِ
ين َفال
اص َطف��ى لَ ُك ُم ِّ
ي��ه َو َي ْعق ُ
الد َ
اهلل ْ
َّ
ون »؛« 43و ابراهيم و يعقوب
��ن ِإ َّال َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس�� ِل ُم َ
َت ُمو ُت َّ
 . 40یوسف4 ،و.5
 . 41المیزان ،ج ،11ص.78
 . 42یوسف.67 ،
 . 43بقره.132 ،

كه گفتند :يوسف و برادرش نزد پدر از ما محبوبترند،
در حالى كه ما گروه نيرومندى هس��تيم ،مس ّلم ًا پدر ما
در گمراهى آشكارى اس��ت ،يوسف را بكشيد يا او را
به س��رزمين دوردس��تى بيافكنيد ،تا توجه پدر فقط به
شما باش��د» .گفته شده اس��ت :چون حضرت یعقوب،
آث��ار تقوا ،کمال ،رش��د و نجابت را در چهره یوس��ف
و برادرش مش��اهده میکرد ،آنها را بینهایت دوس��ت
میداش��ت ،نه از روی هوی و ه��وس؛ 46زیرا حضرت
 . 44لقمان16 ،و.17
 . 45یوسف8 ،و.9
 . 46ر.ک :مفاتیح الغیب ،ج ،18ص423؛ المیزان ،ج ،11ص.91

 . 47ص45 ،و.46
 . 48یوسف.5 ،
 . 49المیزان ،ج ،11ص.91
 . 50انوار التنزیل ،ج ،3ص.155
 . 51یوسف.8 ،
 . 52مفاتیح الغیب ،ج ،18ص.423
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الگوی خانواده در قصههای قرآنی

فرزندان خود را به اي��ن آيين ،وصيت كردند :فرزندان
من ،خداوند اين آيين پاك را براى ش��ما برگزيده است
و ش��ما ،جز به آيين اسالم [تسليم در برابر فرمان خدا]
از دنيا نرويد».
همچنی��ن لقمان به فرزندش چنین نصیحت میکند« :يا
بُ َن َّي ِإنَّها إ ِْن َت ُ
ك ِم ْث َ
قال َح َّب ٍة ِم ْن خَ ْر َد ٍل َف َت ُك ْن في َصخْ َر ٍة
َ
ض َي ْ
��أ ِت بِ َها اهللُ إ َِّن َ
��ماوات َأ ْو ِفي أْ َ
ِ
ال ْر ِ
اهلل
الس
أ ْو ِفي َّ
الصال َة َو ْأ ُم ْر بِالْ َم ْع ُر ِ
لَ ٌ
وف َو ان َْه
بير يا بُ َن َّي َأ ِق ِ
��م َّ
طيف خَ ٌ
ك إ َِّن ذلِ َ
اص ِب ْر َعلى ما َأصابَ َ
ك ِم ْن َع ْز ِم
َع��نِ الْ ُم ْن َك ِر َو ْ
أْ ُ
ال ُمور»؛« 44پس��رم اگر به اندازه سنگينى دانه خردلى
(كار نيك يا بد) باشد ،و در دل سنگى يا در آسمانها و
زمي��ن قرار گيرد ،خداوند آن را مىآورد خداوند دقيق
و آگاه اس��ت پسرم نماز را برپا دار و امر به معروف و
نهى از منكر كن و در برابر مصائبى كه به تو مىرس��د،
شكيبا باش كه اين از كارهاى مهم است».
 .3نگاه یکسان به فرزندان از سوی والدین
حس��ادت برادران حضرت یوسف نسبت به وی سبب
گردید که آنها علیه وی دسیسه چینی کرده و او را برای
مدتهای طوالنی از پدر دور کنند .این حسادت در نگاه
فرزندان یعقوب به علت تبعیضهایی بود که پدرشان بین
آنها و یوسف خردسال قائل بود .این مطلب در سخنان
وس ُف َو َأخُ و ُه َأ َح ُّب إِلى َأبِينا
آنها پیدا استِ « :إ ْذ قالُوا لَ ُي ُ
ِمنَّا َو ن َْح ُن ُع ْص َبةٌ إ َِّن َأبانا لَ ِفي َض ٍ
الل ُم ِب ٍ
وس َف
ين ا ْق ُت ُلوا ُي ُ
َأ ِو ْاط َر ُحو ُه َأ ْرض�� ًا َيخْ ُل لَ ُك ْم َو ْج ُه َأبِ ُ
يك ْم»؛« 45هنگامى

یعق��وب از بندگان مخلص خدا بوده و در برخی آیات
47
مورد مدح قرار گرفته است.
محبت یعقوب باعث ش��د که غریزه حس��د در س��ایر
برادران برانگیخته ش��ود و یعقوب با آنکه میدانس��ته،
اما در محبت آن دو به خصوص یوسف مبالغه میکرده
و ب��ه همین علت همواره از س��ایر فرزندان بر جان او
میترس��یده ،آنها را امین او ندانسته و نمیگذاشته است
با او خلوت کنند ،همین حرکات سبب شده است آتش
کینه س��ایر فرزندانش نس��بت به آن دو بیشتر شود ،به
ص ُرؤْ َ
حدی که با توجه به آیه َ
ياك
«قال يا بُ َن َّي ال َتق ُْص ْ
يدوا لَ َ
َعل��ى إِخْ َو ِت َ
ك َك ْي��دا»؛« 48گفت :فرزندم
ك َف َي ِك ُ
خواب خ��ود را براى برادرانت بازگ��و مكن ،كه براى
تو نقش��ه (خطرناكى) مىكشند» ،یعقوب آثار آن را در
قیافه آنان مشاهده میکرده است 49و حتی برادران وی
در مقابل این تبعیض میگفتند ما جماعتی قوی هستیم
و نس��بت به آن دو که کوچکتر هس��تند ،شایستهتر به
50
ى
وس ُف َو َأخُ و ُه َأ َح ُّب إِل 
محبت ميباشيمِ « :إ ْذ قالُوا لَ ُي ُ
51
َأبِينا ِمنَّا َو ن َْح ُن ُع ْص َبةٌ إ َِّن َأبانا لَ ِفي َض ٍ
الل ُم ِبين».
فخ��ررازی در خصوص دالی��ل توجه حضرت یعقوب
به حضرت یوس��ف مینویسد :حضرت یعقوب فضیلتی
برای آن دو نس��بت به س��ایر فرزندان قائل نبود ،مگر
در محبت که آن هم به دس��ت بش��ر نیست و انسان در
آن معذور اس��ت و به همین دلیل جای سرزنشی وجود
ندارد 52.با توجه به عصمت انبیا و عدم س��هو و اشتباه
از سوی آنها از نگاه تشیع و همچنین با توجه به موارد
ذکر ش��ده در تفاسیر ،حضرت یوسف به دليل سن کم و
آثار نبوت بیش��تر مورد توج��ه پدر بوده ،از اين رو در
آیات ،حس��ادت برادران به اغوا و وسوسههای شیطان
ص ُرؤْ َ
نس��بت داده شده استَ :
ياك
«قال يا بُ َن َّي ال َتق ُْص ْ
يدوا لَ َ
َعلى إِخْ َو ِت َ
لن ِ
طان لِ إْ ِ
ْسان
ك َك ْيداً إ َِّن الشَّ ْ��ي َ
ك َف َي ِك ُ
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سال دهم
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ين» 53.اما براساس آيات ،میتوان نتیجه گرفت:
َع ُد ٌّو ُم ِب ٌ
تبعیض والدین بین فرزندان ،رش��ک آنه��ا را به دنبال
دارد و روابط میان آنها با سایر اعضای خانواده و حتی
پدر و مادر را تحت شعاع قرار میدهد.
 .4مشورت والدین با فرزندان
محبت ب��ه فرزندان و ش��خصیت دادن به آنها ،س��بب
میش��ود رابطه میان والدین و فرزندان پررنگ ش��ود،
فرزندان مس��ائل ی��ا موضوعاتی را که ب��ا آن روبهرو
هس��تند ،به والدی��ن خود بگویند و والدین با تش��ویق
ی��ا نهی درباره آن مس��ائل ،راهنماییهای الزم را انجام
دهن��د .نمون��ه آن در قصه حضرت یوس��ف مش��اهده
میش��ود ،آنجا که حضرت یوس��ف خواب��ش را برای
پدرش تعریف میکند و پدر با لفظ «يا بُ َن َّي» که نش��ان
دهنده نزدیکی و دوس��تی او با پسر خردسالش است،
او را از تعریف خواب برای برادرانش نهی میکند« :ال
ص ُرؤْ َ
ياك» و علت آن را برای وی اینگونه بیان
َتق ُْص ْ
يدوا لَ َ
ك َك ْيداً».
میکندَ « :ف َي ِك ُ
اگر فرزند به سن بلوغ عقلی و جسمی و به درجهای از
پختگی رسیده باشد ،میتواند راهنماییها و راهکارهای
س��ازنده برای خود و خانواده داش��ته باش��د و آن در
صورتی اس��ت که والدین با دقت به س��خنان فرزندان
خود گوش داده و درایت کافی در برخورد با مس��ائل
داشته باشند،چنان که در قصه حضرت موسی و دختران
شعیب مشاهده میشود که دختر شعیب به امین و قوی
بودن حضرت موسی پی ميبرد و به پدر خود پیشنهاد
ميده��د او را برای کمک به خان��واده و کار نزد خود
نگهدارد« :قالَ ْت إ ِْحدا ُهما يا َأبَ ِت ْاس�� َت ْأ ِج ْر ُه إ َِّن خَ ْي َر َمنِ
ْاس�� َت ْأ َج ْر َت الْق َِو ُّي أْ َ
ال ِمي��ن»؛« 54يكى از آن دو (دختر)
گفت :پدرم او را اس��تخدام كن؛ زيرا بهترين كسى را كه
قوى و امين
مىتوانى اس��تخدام كنى ،آن كسى است كه ّ
باشد» .پدر نیز گوش بسته سخنان دختر را نميپذیرد،
بلک��ه علت را ميپرس��د که از کج��ا میداند او قوی و
 . 53یوسف.5 ،
 . 54قصص.26 ،

امین اس��ت؟ و دختر پاسخ ميدهد او صخرهای را بلند
ک��رد که  10نف��ر آدم نمیتوانس��تند آن را بلند كنند و
هنگامی ک��ه همراه او آمدم ،جلوت��ر راه میرفت و به
من میگفت :از پش��ت س��ر بیا 55.دختر شعیب از نحوه
عمل موس��ی در آب دادن به گوس��فندان ،فهمیده است
که او نیرومند و قوی اس��ت و همچنین از غیرتي كه از
خود نش��ان داده و گوسفندان آنها را سيراب كرده و نیز
از نح��وه راه رفتن او تا خان��ه ،به عفت و امانت او پی
56
«و لَ َّما َو َر َد ما َء َم ْد َي َن َو َج َد َع َل ْي ِه ُأ َّم ًة ِم َن
برده اس��تَ .
ودان َ
ُون َو َو َج َد ِم ْن ُدو ِن ِه ُم ا ْم َر َأ َت ْينِ َت ُذ ِ
الن ِ
قال ما
َّاس َي ْسق َ
َ
الرعا ُء َو أبُونا شَ ْيخٌ
خَ ْط ُب ُكما قالَتا ال ن َْس�� ِقي َح َّتى ُي ْص ِد َر ِّ
ُ��م َت َولَّى ِإلَى ِّ
الظل»؛« 57و هنگامى
ير َف َس��قى لَ ُهما ث َّ
َك ِب ٌ

كه به (چاه) آب مدين رس��يد ،گروه��ى از مردم را در
آنجا ديد كه چهارپايان خود را س��يراب مىكنند و در
كنار آنان دو زن را ديد كه مراقب گوسفندان خويشند،
به آن دو گفت :كار ش��ما چيس��ت؟ گفتن��د :ما آنها را
آب نمىدهيم ،تا چوپانها همگى خارج شوند و پدر ما
پيرمرد كهنس��الى است موسى براى (گوسفندان) آن دو
آب كشيد ،سپس رو به سايه آورد».
ارزش قائل ش��دن به فرزند و مش��ورت با او در قصه
حضرت ابراهیم نیز مش��اهده میش��ود؛ مش��ورتی که
فرزن��د در جریان امور مهم زندگی قرار گیرد ،آمادگی
او بررس��ی شود و آس��یبی ایجاد نکندَ « .ف َل َّما بَ َلغَ َم َع ُه
قال يا بُ َن َّي ِإنِّي َأرى ِفي الْ َمن��ا ِم َأنِّي َأ ْذبَ ُح َ
الس�� ْع َي َ
ك
َّ
58
ُ
َفانْظ ْر ما ذا َترى»؛ «گفت :پسرم من در خواب ديدم

كه تو را ذبح مىكنم ،نظر تو چيست».
 .5توجه به آینده فرزندان و دعا در حق آنها
انس��ان با ایمان از همان ابتدای تولد فرزند و حتی قبل
از آن ،به مسائلی توجه دارد که در زندگی ایمانی آینده
«ربَّنا َه ْب لَنا ِم ْن َأزْ ِ
واجنا
فرزن��د او تأثیر دارد .در آیه َ
 . 55ر.ک :مفاتیح الغیب ،ج ،24صص590و591؛ تفسیر القرآن العظیم،
ج ،6ص.207
 . 56المیزان ،ج ،16ص.27
 . 57قصص23 ،و.24
 . 58صافات.102 ،

ين إِماما» 59،از قول
َو ُذ ِّر َّيا ِتن��ا ق َُّر َة َأ ْع ُي ٍن َو ْاج َع ْلنا لِ ْل ُم َّت ِق َ
عب��اد الرحم��ن تقاضای فرزند قرۀ عین هم��راه با تقوا
شده است.
خداون��د در قصه حضرت مریم میفرمای��دِ « :إ ْذ قالَ ِت
ران َر ِّب ِإنِّي ن ََذ ْر ُت لَ َ
ك ما ِفي بَ ْط ِني ُم َح َّرراً
ا ْم َر َأ ُت ِع ْم َ
َف َت َقب ْل ِم ِّني ِإن َ َ
يم َف َل َّما َو َض َع ْتها قالَ ْت
الس ِم ُ
َّك أن َْت َّ
َّ
يع الْ َع ِل ُ
َ
ُ
ُ
س
َر ِّب ِإنِّ��ي َو َض ْع ُتها أنْثى َو اهلل أ ْع َل ُم بِما َو َض َع ْت َو لَ ْي َ
الذ َك ُر َك أْ ُ
يذها بِ َ
َّ
ى َو ِإنِّي َس َّ��م ْي ُتها َم ْر َي َم َو ِإنِّي ُأ ِع ُ
ك
النْث 
يم َف َت َق َّب َلها َربُّها بِق َُب ٍ
َو ُذ ِّر َّي َتها ِم َن الشَّ ْي ِ
ول َح َس ٍن
الر ِج ِ
طان َّ
َو َأن َْب َتها نَبات ًا َح َس��نا»؛« 60هنگامى را كه همس ِر عمران

گف��ت :خداوندا آنچ��ه را در رحم دارم ،ب��راى تو نذر
محرر باشد .از من بپذير ،كه تو شنوا و دانايى،
كردم ،كه َّ
ول��ى هنگامى كه او را به دنيا آورد ،گفت :خداوندا من
او را دخت��ر آوردم ـ ولى خدا از آنچه او به دنيا آورده
بود ،آگاهتر بود ـ و پسر ،همانند دختر نيست .من او را
مريم نام گذاردم و او و فرزندانش را از ش��يطان رانده
ش��ده ،در پناه تو قرار مىدهم .خداون��د ،او [مريم] را
ب��ه طرز نيكويى پذيرفت و به طرز شايس��تهاى( ،نهال
وجود) او را رويانيد» .در اين آیه همسر عمران فرزند
خود را برای خداوند نذر میکند که در معبد به خدمت
و عب��ادت او بپردازد و فرزن��د و فرزندان فرزندش را
از ش��ر ش��یطان در پناه او قرار میده��د .در ادامه آیه
اس��تجابت دعای او مبرهن اس��ت که خداوند دعای او
را قبول کرده و پرورش نیکویی را به او داده است .در
آیه تقبل آمده اس��ت و فرق تقبل با قبول اين است كه
61
تقبل به معناى يك نوع قبول رضايت درونى اس��ت.
همچنی��ن زکری��ا با دیدن حض��رت مری��م از خداوند
میخواهد که به او نیز ذریه طیبه عنایت کندُ « :هنالِ َ
ك
قال َر ِّب َه ْب لِي ِم ْن لَ ُدن َ
َدع��ا زَ َك ِر َّيا َربَّ ُه َ
ْك ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة يعقوب فرا رسيد ،شما حاضر بوديد ،در آن هنگام كه به
ِإن َ
الدعا ِء َفنا َد ْت ُه الْ َمالئِ َكةُ َو ُه َو قائِ ٌم ُي َص ِّلي فرزندان خود گفت :پس از من ،چه چيز را مىپرستيد،
يع ُّ
َّك َس�� ِم ُ
راب َأ َّن َ
ى ُم َ ً َ ِ ٍ ِ
ِفي الْ ِم ْح ِ
اهلل ُي َب ِّش ُ��ر َك بِ َي ْحي 
ص ِّدقا بِكل َمة م َن  . 62آل عمران38 ،و.39
 . 59فرقان.74 ،
 . 60آل عمران.37-35 ،
 . 61المیزان ،ج ،3ص.173

 . 63مفردات الفاظ القرآن ،ص.528
 . 64آل عمران.38 ،
 . 65مؤمنون.51 ،
 . 66طه.132 ،
 . 67بقره.133 ،
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ا ِ
ين»؛« 62در آنجا
هلل َو َس ِّيداً َو َح ُصوراً َو نَ ِب ًّيا ِم َن َّ
الصالِ ِح َ
بود كه زكريا پروردگار خويش را خواند و عرض كرد:
خداوندا از طرف خود فرزند پاكيزهاى به من عطا فرما
ك��ه تو دعا را مىش��نوى و هنگامى ك��ه او در محراب
ايس��تاده ،مشغول نيايش بود ،فرشتگان او را صدا زدند
كه خدا تو را به يحيى بش��ارت مىدهد (كسى) كه كلمه
خدا [مسيح] را تصديق مىكند و رهبر خواهد بود و از
هوسهاى سركش بركنار و پيامبرى از صالحان است».
انس��ان طيّب كسى اس��ت كه از پليدى جهل و فسق و
فجور و اعمال زش��ت و قبيح خالى و دور باش��د و با
زيور عمل و ايمان و اعمال نيك آراس��ته باشد 63که با
توجه به جمله َ
«أ َّن َ
اهلل ُي َب ِّش ُ��ر َك بِ َي ْحيى ُم َص ِّدق ًا بِ َك ِل َم ٍة
64
ِم َن ا ِ
ين»،
��ن َّ
الصالِ ِح َ
هلل َو َس ِّ��يداً َو َح ُص��وراً َو نَ ِب ًّيا ِم َ
دعای زکریا مستجاب میشود و خداوند به او فرزندی
طیب و صالح میبخشد .بنابراین کسی که فرزند صالح
و طیب��ی بخواهد ،ابت��دا از خداوند کم��ک میطلبد و
چون به این موضوع برای فرزند خود توجه داش��ته ،به
ط��ور قطع تالش خود را به کار میگیرد ،تا از عواملی
ک��ه فرزن��د او را صالح و س�لامت میگرداند ،کوتاهی
نکند ،از جمله روزی او را از راه حالل به دست آورد:
« ُك ُلوا ِم َن َّ
الط ِّي ِ
بات َو ْاع َم ُل��وا صالِح ًا»؛« 65از غذاهاى
پاكيزه بخوريد ،و عمل صالح انجام دهيد»؛ « َف ُك ُلوا ِم َّما
َغ ِن ْم ُت ْم َح اً
الل َط ِّيب ًا» و در ش��ناخت خداوند و چگونگی
«و ْأ ُم ْر َأ ْه َل َ
الصال ِة
ك ِب َّ
بندگیاش ،او را راهنمایی کندَ :
اص َط ِبر َع َليها»؛َ 66
ُوب
«أ ْم ُك ْن ُت ْم شُ �� َهدا َء ِإ ْذ َح َض َر َي ْعق َ
َو ْ ْ ْ
ق��ال لِ َب ِن ِ
ون ِم ْن بَ ْع ِ
��و ُت ِإ ْذ َ
��دي قالُوا نَ ْع ُب ُد
يه ما َت ْع ُب ُد َ
الْ َم ْ
ِله آبائِ َ
إِل َه َ
يم َو إ ِْس ِ
ماع َ
حاق إِله ًا
يل َو إ ِْس َ
ك َو إ َ
ك ِإ ْبرا ِه َ
ِ
ون»؛« 67آيا هنگامى كه مرگ
واحداً َو ن َْح ُن لَ ُه ُم ْس�� ِل ُم َ

گفتند :خداى تو و خداى پدرانت ،ابراهيم و اسماعيل و
اسحاق ،خداوند يكتا را و ما در برابر او تسليم هستيم».
ب) رفتار فرزندان با والدین

در آیات قرآن کریم نیکی به والدین در کنار پرس��تش
خداون��د آمده اس��ت« :و ْاع ُب ُدوا َ
اهلل َو ال تُشْ ِ
��ر ُكوا بِ ِه
شَ ْيئ ًا َو بِالْوالِ َد ْينِ إ ِْحسان ًا»؛« 68و خدا را بپرستيد و هيچ
چي��ز را همتاى او قرار ندهيد و به پ��در و مادر نيكى
كنيد» که اهمیت و لزوم احترام به والدین را میرساند،
ب��ه خصوص م��ادران که از زمان وضع حمل تا رش��د
«و َو َّص ْي َنا
فرزند ،زحمتهای زیادی را متحمل میشوندَ :
إْ ِ
ى َو ْه ٍن َو ِفصالُ ُه ِفي
ْسان بِوالِ َد ْي ِه َح َم َل ْت ُه ُأ ُّم ُه َو ْهن ًا َعل 
الن َ
عا َم ْينِ َأ ِن اشْ ُك ْر لِي َو لِوالِ َد ْي َ
ير»؛« 69و ما
ك ِإلَ َّي الْ َم ِص ُ
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به انسان درباره پدر و مادرش سفارش كرديم ،مادرش
او را ب��ا ناتوان��ى روى ناتوان��ى حمل ك��رد و دوران
ش��يرخوارگى او در دو سال پايان مىيابد كه براى من
و براى پدر و مادرت ش��كر بجا آور كه بازگش��ت به
سوى من است» .تش��کر از پدر و مادر آنقدر اهمیت
دارد که خداوند در این آیه با یک فعل مشترک با خدا
آن را بی��ان میکند .چنی��ن موضوعی در قصه حضرت
مریم و حضرت عیس��ی مشهود است که چون حضرت
عیس��ی در گهواره به سخن آمد ،خود را عبداهلل خواند
و خود را س��فارش شده به نماز و زکات معرفی کرد و
در ادامه فرمود که س��فارش شدهام به مادر خود نیکی
«قال ِإنِّي َع ْب ُد ا ِ
کن��مَ :
او
هلل آتا ِن َي الْ ِك َ
ت��اب َو َج َع َل ِني نَ ِب ًّي َ
الصال ِة َو ال َّزكا ِة
بارك ًا َأ ْي َن ما ُك ْن ُت َو َأ ْوصا ِني بِ َّ
َج َع َل ِني ُم َ
70
ما ُد ْم ُت َح ًّيا َو بَ ًّرا بِوالِ َد ِتي َو لَ ْم َي ْج َع ْل ِني َج َّباراً شَ ِق ًّيا»؛
«گفت :من بنده خدايم او كتاب (آس��مانى) به من داده
و مرا پيامبر قرار داده اس��ت و مرا ـ هرجا كه باش��م ـ
وجودى پربركت قرار داده و تا زمانى كه زندهام ،مرا به
نماز و زكات توصيه كرده اس��ت و مرا نسبت به مادرم
نيكوكار قرار داده و جبّار و ش��قى قرار نداده اس��ت».
سخن مس��یح درباره نیکی به مادرش ش��اید اشاره به
 . 68نساء.36 ،
 . 69لقمان.14 ،
 . 70مریم.32-30 ،

این باش��د که او را از زنا منزه بداند؛ زیرا اگر حضرت
عیسی زانیه بود ،رسول معصوم نبود که مأمور به تعظیم
71
در برابر مادر خود باشد.
احترام به والدین در قصه حضرت یوس��ف چنین بیان
وس َ
��ف آوى ِإلَ ْي ِه َأبَ َو ْي ِه َو
میش��ودَ « :ف َل َّما َدخَ ُلوا َعلى ُي ُ
َ
ين َو َر َف َع َأبَ َو ْي ِه َع َلى
ق��ال ا ْدخُ ُلوا ِم ْص َر إ ِْن ش��ا َء اهللُ آ ِم ِن َ
��جدا»؛« 72و هنگامى كه بر يوسف
الْ َع ْر ِش َو خَ ُّروا لَ ُه ُس َّ
وارد شدند ،او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت ،و
گفت :همگى داخل مصر ش��ويد ،كه ان شاء اهلل در امن
و امان خواهيد بود و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند
و همگى به خاطر او به سجده افتادند و گفت :پدر اين
تعبير خوابى اس��ت كه قب ً
«و َر َف َع َأبَ َو ْي ِه َع َلى
ال ديدم»َ .
الْ َع ْر ِش» ،بدین معنا اس��ت كه حضرت يوس��ف ،پدر و
مادرش را بر تخت س��لطنتى نشاند كه خود بر آن تكيه
مىزد؛ 73یعنی بعد از آنکه خانواده یوس��ف وارد مصر
ش��دند ،آن حضرت با آنکه مقام سلطنتی داشت ،پدر و
مادر خود را گرامی داش��ت و برای بزرگداشت بیشتر،
آن دو را باالی تخت خود برد .گفته ش��ده که س��جده
یعقوب برای خداوند و ش��کر به درگاه او ،برای تجدید
74
نعمت بوده است.
ج) رفتار خواهران و برادران با یکدیگر

پیون��د خونی ،رابطهای عاطف��ی و صمیمی را به همراه
دارد ،به ویژه آنکه طرفی��ن با همدیگر خواهر و برادر
باش��ند و نمونهای از این احس��اس در دعای حضرت
موس��ی به درگاه خداوند تجلی یافته است ،هنگامی که
ون
«و ْاج َع ْل لِي َو ِزيراً ِم ْن َأ ْه ِلي ها ُر َ
آن حضرت فرمودَ :
75
َ
َ
��د ْد بِ ِه َأزْ ِري َو أشْ ِ
��ر ْك ُه ِفي أ ْم ِري» .خواهر
َأ ِخي اشْ ُ
و برادر میتوانند در طوفان حوادث و مشکالت ،یاور
همدیگ��ر باش��ند ،چنان که حضرت موس��ی در دعای
خود از خداوند خواست برادرش را به عنوان حامی و
 . 71مفاتیح الغیب ،ج ،21ص.536
 . 72یوسف99 ،و.100
 . 73المیزان ،ج ،11ص247؛ مجمع البیان ،ج ،5ص.406
 . 74مفاتیح الغیب ،ج ،18ص511؛ المیزان ،ج ،11ص.255
 . 75طه.32-29 ،

 . 76قصص.35 ،
 . 77قصص.11 ،
 . 78یوسف.92 ،
 . 79طه.94 ،

 . 80نور30 ،و.31
 . 81المیزان ،ج ،15ص.112
 . 82همان.
 . 83احزاب.59 ،
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پش��ت گرمی قوی در مسیر دعوت برای او قرار دهد و را تهدید میکند ،در امان میماند ،بتواند فعالیتهای خود
خداوند دعای او را اجابت کردَ :
��د َع ُض َد َك را انجام داده ،استعدادهای خود را به فعلیت برساند که
«قال َس َنشُ ُّ
بِ َأ ِخ َ
يك» 76.نمونهای از این احس��اس عاطفی در سوره در ذیل به برخی از موارد آ ن پرداخته میشود.
قصص مشاهده میشود ،آنجا که خواهر حضرت موسی الف) لزوم حجاب و حیا برای زنان
تا رس��یدن نوزاد به محل ام��ن وی را تعقیب کرد  77و ب��ا توج��ه به آی��ات  30و  31س��وره نور ک��ه درباره
یا آنجا حضرت یوس��ف که با آن همه خیانت و ستمی برخورد ب��ا غیر محارم و به خص��وص در زمینه نگاه
که از ناحیه برادران خود دید ،آنها را گرامی داش��ت 78.ک��ردن ،توصیههایی به مؤمنان میکن��د ،میتوان گفت
اما برعکس عمل برادران یوس��ف در حق او در آیات نگاه مقدمه گناه اس��ت ،بنابراین انسان باایمان و متعهد
قرآن کریم مورد مذمت قرار گرفته است همچنین عفو چشمان خود را به نامحرم نمیافکند .اما تنها آن کفایت
و بخشش یک ضرورت در روابط خویشاوندی است ،نمیکند؛ زیرا وی از نگاهها و س��وءقصدهای افراد غیر
وقت��ی هارون غضب و خش��م موس��ی را در ماجرای محارم در امان نیست ،به همین دلیل خداوند در آیاتی
گوس��اله پرستی بنیاسرائیل مش��اهده کرد ،با توجه به از س��وره احزاب ،ن��گاه به زن نامح��رم را بر مردان و
آیه َ
«قال َيا ْب َن ُأ َّم ال َت ْأخُ ْذ بِ ِل ْح َي ِتي َو ال بِ َر ْأ ِس��ي» 79،با نگاه ب��ه مرد نامحرم را بر زنان تحریم فرموده اس��ت:
ين َيغُضُّ وا ِم ْن َأ ْب ِ
وج ُه ْم
لفظ « َيا ْب َن ُأ َّم» ،س��عی داشت عکس العملی عاطفی با «ق ُْل لِ ْل ُمؤْ ِم ِن َ
صار ِه ْم َو َي ْح َف ُظوا ُف ُر َ
َ
او داشته باشد و حضرت یوسف در اوج اقتدار برادران ذلِ َ
ون .ق ُْل لِ ْل ُمؤْ ِم ِ
نات
ك َأزْ ك 
ير بِما َي ْص َن ُع َ
ى لَ ُه ْم إ َِّن اهلل خَ ِب ٌ
خود را مورد لطف و گذش��ت خود ق��رار داد که الزم َيغ ُْض ْض َن ِم ْن َأ ْب ِ
صار ِه َّن»؛« 80به مؤمنان بگو چش��مهاى
اس��ت انسان نه تنها نسبت به برادران خونی خود ،بلکه خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگيرند ،و عفاف خود
با همه برادران دینی خود چنین رفتاری داشته باشد .را حف��ظ كنند ،اين براى آنان پاكيزهتر اس��ت ،خداوند
از آنچ��ه انجام مىدهيد ،آگاه اس��ت و به زنان باايمان
81
«و ال
 )4رفتار اف�راد خانواده در ارتباط با دیگران در بگو چشمهاى خود را فروگيرند» .در عبارت َ
ي��ن ِزي َن َت ُه َّن» ،منظور از زينت زنان ،مواضع و محل
اجتماع
ُي ْب ِد َ
برخورد ناشایست و نامناسب با افراد در جامعه دانسته زينت است؛ زيرا اظهار خود زينت از قبيل گوشواره و
82
یا ندانس��ته آس��یبهایی را به فرد و به تب��ع آن به پیکر دستبند حرام نيست.
ك َو بَنا ِت َ
واج َ
خانواده وارد میکن��د ،بنابراین اعتماد اعضای خانواده همچنین در آیه «يا َأيُّ َها ال َّن ِب ُّي ق ُْل أِ َلزْ ِ
ك
��ن َجالبِي ِب ِه َّن ذلِ َ
ك
ي��ن ُي ْد ِن َ
نس��بت به یکدیگ��ر و ایجاد محیط��ی آرام در خانه با َو ِنس��ا ِء الْ ُمؤْ ِم ِن َ
ين َع َل ْي ِه َّن ِم ْ
روابط اف��راد در اجتماع به ویژه با غی��ر محارم رابطه َأ ْدنى َأ ْن ُي ْع َر ْف َن َفال ُيؤْ َذ ْين»؛« 83اى پيامبر به همس��ران
تنگاتنگ و مس��تقیمی دارد .از این رو برای حفظ بنیان و دختران��ت و زنان مؤمنان بگو :جلبابها [روس��ریهاى
خانواده و س��الم بودن افراد ،ق��رآن کریم توصیههایی بلند] خود را بر خويش فروافكنند ،اين كار براى اينكه
ب��ه مخاطبان خود داش��ته و برای تأثی��ر عمیقتر آن ،ش��ناخته ش��وند و مورد آزار قرار نگيرند ،بهتر است»
الگوهای��ی را معرفی کرده و از رفتار شایس��ته س��خن حجاب را به زنان مؤمن سفارش میکند و بیان میدارد
رانده اس��ت ،تا در عین حال که فرد از آسیبهایی که او حجاب و پوش��اندن همه بدن برای اهل عفت به صالح
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نزديكتر اس��ت .در نتيجه وقتى به اين عنوان شناخته
84
متعرض آنان نمىگردند.
شدند ،اهل فسق و فجور ّ
افزون بر اوامر و نواهی که در قرآن آمده است ،خداوند
قصه نیز مواردی از حجب و حیا را به صورت
در شکل 
ملموس و روش��ن بیان کرده اس��ت ،از جمله در قصه
حضرت موس��ی در شهر مدین آمده است :هنگامی که
حضرت موسی وارد مدین میشود ،دخترانی را میبیند
که در کناری ایستادند ،از کنارهگیری آنها از آب دادن،
85
«و لَ َّما َو َر َد
متوج��ه حجب و عفاف آن دو میش��ودَ :
ما َء َم ْد َي َن َو َج َد َع َل ْي ِه ُأ َّم ًة ِم َن الن ِ
ون َو َو َج َد ِم ْن
َّاس َي ْس ُ��ق َ
ودان َ
ُدو ِن ِه ُم ا ْم َر َأ َت ْينِ َت ُذ ِ
قال ما خَ ْط ُب ُكما قالَتا ال ن َْس�� ِقي
الرعا ُء َو َأبُونا شَ ْ��يخٌ َك ِبير»؛« 86و هنگامى
َح َّتى ُي ْص ِد َر ِّ
كه به (چاه) آب مدين رس��يد ،گروه��ى از مردم را در
آنجا ديد كه چهارپايان خود را س��يراب مىكنند و در
كنار آنان دو زن را ديد كه مراقب گوسفندان خويشند،
به آن دو گفت :كار ش��ما چيست؟ چرا گوسفندان خود
را آب نمىدهي��د ،گفتند :ما آنه��ا را آب نمىدهيم ،تا
چوپانها همگى خارج ش��وند و پدر ما پيرمرد كهنسالى
اس��ت» .در ادامه قصه به حیای آن دو اشاره میشود:
« َفجا َء ْت ُه إ ِْحدا ُهما َت ْم ِش��ي َع َلى ْاس�� ِت ْحياء»؛« 87ناگهان
يكى از آن دو به س��راغ او آمد ،در حالى كه با نهايت
حيا گام برمىداش��ت» .استحیا به حفظ خود از ضعف
و نقصان و دوری از عیب و هرگونه بدی برمیگردد و
آن طلب س�لامتی و به طور مطلق حیات است و ضد
وقاحت و زش��تی اس��ت 88.آیه حیای دختر هنگام راه
رفتن را بی��ان میکند ،اگر کلمه اس��تحیا نکره و بدون
الف و الم آمده اس��ت ،برای رساندن عظمت آن حالت
اس��ت و منظور از راه رفتن بر اس��تحیا این اس��ت که
عف��ت و نجاب��ت از راه رفتن او پیدا ب��ود 89و عبارت
 . 84ر.ک :الكشاف ،ج ،3ص561؛ المیزان ،ج ،16ص.341
 . 85المیزان ،ج ،16ص.26
 . 86قصص.23 ،
 . 87قصص.25 ،
 . 88التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،2ص.339
 . 89المیزان ،ج ،16ص.27

وك لِ َي ْج ِز َي َ
«قالَ ْت إ َِّن َأبِي َي ْد ُع َ
ك َأ ْج َر ما َسق َْي َت لَنا»؛
«گف��ت :پدرم از تو دعوت مىكند تا مزد آب دادن (به
گوس��فندان) را كه براى ما انجام دادى به تو بپردازد»،
ادب دختر ش��عیب را میرس��اند که به ط��ور مطلق از
حضرت موس��ی چیزی طل��ب و خواهش نکرد که در
آن توه��م ریبه ش��ود ،بلکه گفت :پدرم ت��و را به دلیل
آب دادن گوس��فندان و کمک به ما دعوت کرده اس��ت
و میخواهد تو را پاداش دهد 91.کالم دختر ش��عیب در
آیه دالل��ت بر ادخال س��رور دارد؛ یعنی او خودش با
92
خوشحالی این را بیان میکرد.
چنین موضوعی در مورد زنان پیامبر در سوره احزاب
آمده اس��ت که در آن خداوند ب��ه زنان پیامبر در مورد
چگونگ��ی صحبت کردن با نامحرم��ان توصیههایی را
ارائه کرده است« :يا ِنسا َء ال َّن ِب ِّي لَ ْس ُت َّن َك َأ َح ٍد ِم َن ال ِّنسا ِء
��ع الَّ ِذي ِفي َق ْل ِب ِه
إ ِِن ا َّتق َْي ُت َّ
��ن َف�لا َتخْ َض ْع َن بِالْق َْو ِل َف َي ْط َم َ
��ن ق َْو ًال َم ْع ُروف ًا»؛« 93اى همس��ران پيامبر!
َم َر ٌ
ض َو ُق ْل َ
ش��ما همچون يك��ى از آنان معمولى نيس��تيد ،اگر تقوا
پيش��ه كنيد ،پس به گونهاى هوسانگيز سخن نگوييد
ك��ه بيماردالن در ش��ما طمع كنند ،و س��خن شايس��ته
بگويي��د»ُ .خ ُضوع یعنی حالتی با ذل��ت و نرمی 94،در
اص��ل تواضع مقارن با حالت تس��لیم اس��ت و خضوع
مرتبهای باالتر از تواضع است که در آن کالم به سمت
ذل و نرمی میرود .آیه بیان میکند که زنان در س��خن،
منطق و مذاکرات خود ،حالت خضوع نداش��ته باش��ند
و پوش��یده نیست این نوع سخن آش��کار کردن زینت
است ،بلکه آن شدیدتر و حتی مورد تأکید بیشتری در
تحریک تمایالت و طمع افراد است ،هرچند که قصد و
نیت سوئی نباشد و این حالت در مقابل و دیدار با مرد
بیگانه حرام و ممنوع اس��ت ،چه به طور عمد و چه از
95
روی غفلت باشد.
90

 . 90قصص.25 ،
 . 91تفسیر القرآن العظیم ،ج ،6ص.206
 . 92التحریر و التنویر ،ج ،20ص.42
 . 93احزاب.32 ،
 . 94لسان العرب ،ج ،8ص .73نيز ر.ک :تاج العروس ،ج ،11ص.97
 . 95ر.ک :التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،3ص.78

 . 96تفسیر القرآن العظیم ،ج ،6ص364؛ المیزان ،ج ،16ص.310
 . 97المیزان ،ج ،16ص.310
 . 98روح المعاني ،ج ،11ص.187
 . 99تفسیر القرآن العظیم ،ج ،6ص.364
 . 100مریم.17 ،
 . 101المیزان ،ج ،14ص.37
 . 102همان ،ج ،14ص.42
 . 103مریم.18 ،

 . 104مائده.57 ،
 . 105مائده.23 ،
 . 106المیزان ،ج ،14ص.42
 . 107مریم.19 ،
 . 108مریم.20 ،
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 . 110مریم27 ،و.28
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ي��ن»؛« 104و از خدا بپرهيزيد ،اگر ايمان
در اين جمله زنان را از خضوع در كالم نهى مىكند ،که إ ِْن ُك ْن ُت ْم ُمؤْ ِم ِن َ
105
«و َع َلى ا ِ
ين»؛
هلل َف َت َو َّك ُل��وا إ ِْن ُك ْن ُت ْم ُمؤْ ِم ِن َ
مبادا در نتيجه آن ،مردى كه در دل بيمار است ،به طمع داري��د» و َ
بيافتد 96و منظور از بيمارى دل ،نداش��تن نيروى ايمان «و ب��ر خدا ت��وكل كنيد ،اگر ايمان داري��د» به مؤمنان
اس��ت ،آن نيرويى كه آدمى را از ميل به سوى شهوات ش��ده اس��ت 106و از قول آن روح یا فرشته آمده است:
107
ك أِ َل َه َب لَ ِ
ول َر ِّب ِ
َ
«قال ِإنَّما َأنَا َر ُس ُ
ك ُغالم ًا زَ ِك ًّيا»؛
«و ُق ْل َن ق َْو اًل َم ْع ُروف ًا»؛ يعنى سخن معمول
باز مىداردَ .
و مستقيم كه شرع و عرف اسالمى آن را پسنديده دارد «گفت :من فرس��تاده پروردگار توام (آمدهام) تا پس��ر
و تنه��ا مدلول خود را برس��اند 97و آن نیز دور از ریبه پاكيزهاى به تو ببخش��م» و مریم پاسخ میدهد« :قالَ ْت
��ر َو لَ ْم َأ ُك
باش��د که باعث طمع افروزی در کس��ی نشود 98.چنین َأنَّ��ى َي ُك ُ
��ون لِي ُغال ٌم َو لَ ْم َي ْم َس ْس�� ِني بَشَ ٌ
نحوه سخن گفتن به تبعیت شامل سایر زنان میشود 99.بَ ِغ ًّيا»؛« 108گفت :چگونه ممكن است فرزندى براى من
مس��ئله حیا و عفاف در قصه حضرت مریم نیز مشهود باشد؟! در حالى كه تاكنون انسانى با من تماس نداشته،
وحنا َف َت َمث ََّل لَها بَشَ راً َس ِو ًّيا»؛ 100و زن آلودهاى هم نبودهام».
استَ « :ف َأ ْر َس ْلنا ِإلَ ْيها ُر َ
«و مي��ان خود و آنان حجابى افكن��د (تا خلوتگاهش پن��اه آوردن حض��رت مریم به خداون��د رحمان از آن
از ه��ر نظر براى عبادت آماده باش��د) .در اين هنگام ،ص��ورت زیبای فائقه نیکو ،داللت ب��ر عفت و ورع او
ما روح خود را به س��وى او فرس��تاديم و او در شكل دارد و ش��مایل روح ب��ا آن ویژگیها آزمایش��ی برای
انسانى بىعيب و نقص ،بر مريم ظاهر شد» .روحى كه حضرت مریم و عفت او بود 109.چگونگی واکنش مردم
به س��وى مريم فرستاده شده بود ،به صورت بشر ممثل در مقابل حضرت مریم بعد از حاضر ش��دن او در میان
ش��د ،و معناى تمثل و تجسم به صورت بشر اين است جمع ،حکایت از ناپس��ند بودن پدیده زنا و اختالط با
كه در ح��واس بينايی مريم به اين صورت محس��وس نامحرم��ان در آن زمان دارد ،به ویژه با س��ابقه حجب
ش��ود ،وگرنه در واقع باز همان روح اس��ت نه بشر 101.و حیایی که از مریم س��راغ داش��تندَ « :ف َأ َت ْت بِ ِه ق َْو َمها
ون
حضرت مریم تصور میکرد كه وى بش��رى است كه به َت ْح ِم ُل ُه قالُوا يا َم ْر َي ُم لَق َْد ِجئ ِْت شَ ْيئ ًا َف ِر ًّيا يا ُأخْ َت ها ُر َ
110
َ
كان َأبُ ِ
��و ٍء َو ما كان َْت ُأ ُّم ِ
��ك بَ ِغ ًّيا»؛
قصد س��وء بدانجا شده ،بنابراین خود را به پناه رحمان م��ا َ
وك ا ْم َرأ َس ْ
س��پرد ،تا رحمت عامه الهى را كه هدف نهايى منقطعين «در حال��ى ك��ه او را در آغوش گرفته بود ،نزد قومش
عباد اس��ت ،متوجه خود س��ازد« 102:قالَ ْت ِإنِّي َأ ُعو ُذ آورد ،گفتند :اى مريم كار بس��يار عجيب و بدى انجام
الر ْحمنِ ِم ْن َ
��ت َت ِق ًّيا»؛ 103یعنی مریم گفت كه دادى ،اى خواه��ر هارون! نه پدرت مرد بدى بود ،و نه
ك إ ِْن ُك ْن َ
بِ َّ
من از تو به رحمان پناه مىبرم ،اگر تو با تقوى باشى ،و م��ادرت زن بدكارهاى»« .فرى» ب��ه معناى نوظهور و
111
چون بايد با تقوى باش��ى ،پس همان تقوايت بايد تو را عظيم است.
از س��وءقصد و متعرض شدنت به من بازدارد .پس اين ب) لزوم عفت و حیا برای مردان
«و ا َّتقُوا َ
اهلل قسمت زیادی از قصه حضرت یوسف حکایت از عفت
آيه از قبيل خطابى است كه در امثال آيات َ

و پاکدامنی او دارد ،درباره ش��رایطی که همسر عزیز
مصر در خان��ه خود به وجود آورد ،تا بتواند یوس��ف
راو َد ْت ُه الَّ ِتي ُه َو ِفي
«و َ
را ب��ه گناه وادارد آمده اس��تَ :
بَ ْي ِتها َع ْن نَ ْف ِس ِه َو َغ َّلق َِت أْ َ
واب َو قالَ ْت َه ْي َت لَ َ
ك َ
قال
ال ْب َ
��واي ِإن َُّه ال ُي ْف ِل ُح َّ
َمعا َذ ا ِ
ون
الظالِ ُم َ
هلل ِإن َُّه َر ِّبي َأ ْح َس َ��ن َم ْث َ
هان َر ِّب ِه
َ��د َه َّم ْ
��و ال َأ ْن َرأى بُ ْر َ
َو لَق ْ
��ت بِ ِه َو َه َّم بِه��ا لَ ْ
َكذلِ َ
الس��و َء َو الْ َف ْحش��ا َء ِإن َُّه ِم ْن ِعبا ِدنَا
ك لِ َن ْص ِر َف َع ْن ُه ُّ
ي��ن» 112.وصف «فی بیتها» برای داللت به این
الْ ُمخْ َل ِص َ

78

سال دهم
شماره-37پاییز 1393

معنا است که همه اوضاع و احوال علیه یوسف و به نفع
همس��ر عزیز مصر جریان داشته و کار بر یوسف بسیار
ش��دید بوده اس��ت .همچنین تعبیر «غلق��ت االبواب»
مبالغ��ه را میرس��اند و به خصوص اینک��ه االبواب را
معرفه آورده ،استغراق را میرساند .تعبیر «هیت لک»
که معمو ً
ال سؤالی بعید است و به منظور اعمال مولویت
و آقایی صادر میشود ،اشاره دارد که همسر عزیز کار
را از ناحیه خود تمام میدانسته و جز اقبال و پذیرفتن
یوسف انتظار دیگری نداشته و به نظر او علل و اسباب
هم از ناحیه یوس��ف تمام بوده است .یوسف در پاسخ
تهدید نکرد و نگفت من از عزیز میترسم و یا به عزیز
خیانت نمیکنم و یا من از خاندان نبوت و طهارتم و یا
عصمت و عفت من مانع از فحش��ای من است ،نگفت
من از عذاب خدا میترسم و یا به ثواب خدا امید دارم
و اگر قلب او به س��ببی از اس��باب ظاهری بس��تگی و
اعتماد داش��ت ،طبع ًا در چنین موقعیت خطرناکی از آن
اس��م میبرد ،ولی مشاهده میشود غیر از معاذ اهلل چیز
دیگ��ری نگفت و به غیر از عروة الوثقی توحید به چیز
دیگری تمس��ک نجس��ت و این همان توحید خالصی
اس��ت که محب��ت اله��ی وی را ب��دان راهنمایی کرده
اس��ت 113.در ادامه حضرت یوس��ف میفرماید :اجابت
خواسته تو و ارتکاب این معصیت ظلم است و ظالمان
رستگار نمیشوند ،پس هیچ راهی برای ارتکاب چنین
گناهی نیس��ت 114.به حق ظالمان رس��تگار نميشوند،
 . 112یوسف23 ،و.24
 . 113المیزان ،ج ،11ص.124
 . 114همان.

چ��ه ظالم به نفس باش��د و نافرمان��ى او را بكند ،چه
ظالم به غير باش��د و اين عمل چ��ون معصيت بزرگى
اس��ت ،ظلم به نفس اس��ت و هم ظلم به عزيز اس��ت
ك��ه متعرض حريم او ش��دهام و زليخ��ا توهم كرده بود
كه چون يوس��ف ب��ه عنوان غالمى در خانه او اس��ت،
هرچ��ه بگويد بايد اطاعت كند 115.ق��رآن کریم از جد
ين
حضرت یوس��ف حکایت کرده است که گفت« :الَّ ِذ َ
ك لَ ُه ُم أْ َ
��م بِ ُظ ْلمٍ ُأول ِئ َ
ال ْم ُن َو
آ َم ُنوا َو لَ ْم َي ْل ِب ُس��وا إِيمانَ ُه ْ
��دون»؛« 116آنها كه ايمان آوردند و ايمان خود
ُه ْم ُم ْه َت ُ
را با شرك و ستم نيالودند ،ايمنى تنها از آن آنهاست و
117
آنها هدايت يافتگانند».
118
يم»؛
کید عظیم در آیه « ِإن َُّه ِم ْن َك ْي ِد ُك َّن إ َِّن َك ْي َد ُك َّن َع ِظ ٌ
«اين از مكر و حيله ش��ما زنان اس��ت كه مكر و حيله
ش��ما زنان ،عظيم است» ،از آن جهت است که خداوند
در م��ردان تنه��ا میل و مجذوبیت نس��بت به زنان قرار
داده اس��ت که تا اعم��اق دلهای م��ردان راه یابند و با
جلوههای فتان و اطوار س��حرآمیز خود دلهای آنان را
مسخر نموده و عقلشان را بگیرند و آنها را از راههایی
که خودش��ان هم متوجه نباشند ،به سوی خواستههای
119
خود بکشانند و این همان کید و ارائه سوء است.
هرچند که خداون��د در مردان میل زنان را قرار داده و
کید زنان نیز بزرگ است ،اما حضرت یوسف در دعای
خود به س��وی خداوند بیان میکند ک��ه زندان از آنچه
این زنان من را به آن دعوت میکنند ،بهتر استَ :
«قال
الس ْ��ج ُن َأ َح ُّب ِإلَ َّي ِم َّما َي ْد ُعونَ ِني ِإلَ ْيه»؛« 120گفت:
َر ِّب ِّ
پروردگارا زندان نزد من محبوبتر است از آنچه اينها
مرا به س��وى آن مىخوانند»؛ یعن��ی در کنار محبت و
رضای��ت تو ،زندان را بر ل��ذت معصیت و دوری از تو
ترجیح میدهم.
ب��ا توجه به آیات ،کید و فتنه برخی زنان نباید س��بب
 . 115اطیب البیان ،ج ،7ص.178
 . 116انعام.82 ،
 . 117المیزان ،ج ،11ص.125
 . 118یوسف.28 ،
 . 119المیزان ،ج ،11ص.144
 . 120یوسف.33 ،

شود که انسان مرتکب روابط خالف شرع گردد و خود
را به گناه و فحشا آلوده کند ،چنان که حضرت یوسف
مقاومت کرد و به س��وء و فحش��ا نزدیک نش��د و این
در حالی ب��ود که حضرت یوس��ف از زیبایی و جمال
«و قالَ ِت اخْ ُر ْج َع َل ْي ِه َّن
وصف ناش��دنی برخوردار بودَ :
َ��ه َو ق ََّط ْع َن َأ ْي ِد َي ُه َّن َو ُق ْل َن َ
حاش لهلِ ِ ما
َف َل َّما َر َأ ْي َن ُه َأ ْك َب ْرن ُ
هذا بَشَ ��راً إ ِْن هذا ِإ َّال َم َل ٌ
يم»؛« 121و در اين موقع
ك َك ِر ٌ

 . 121یوسف.31 ،
 . 122التحریر و التنویر ،ج ،12ص.56
 . 123مجمع البی��ان ،ج ،5ص .354نيز ر.ک :التحریر و التنویر ،ج،12
ص.56
 . 124یوسف.51 ،
 . 125انوار التنزیل ،ج ،3ص.16
 . 126یوسف.53 ،
 . 127التحریر و التنویر ،ج ،12ص.80

 . 128مف��ردات الفاظ القرآن ،ص .887نيز ر.ک :لس��ان العرب ،ج،15
ص.415
 . 129التبیان ،ج ،8ص.145
 . 130نور.33 ،
 . 131احزاب.53 ،

كه چيزى از وس��ايل زندگى را (ب��ه عنوان عاريت) از
آنان مىخواهيد ،از پش��ت پرده بخواهيد ،اين كار براى
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گفت :وارد مجلس آنان ش��و ،هنگامى كه چشمشان به
او افتاد ،او را بس��يار بزرگ ش��مردند و دستهاى خود
را بريدند و گفتند :من ّزه اس��ت خدا اين بش��ر نيس��ت،
اين يك فرش��ته بزرگوار است» .آیه داللت بر بزرگی
جمال و ش��مایل یوسف دارد« 122.ما هذا بَشَ راً»؛ یعنی
از كثرت زيبايى ،بشريت را از او نفى كردند و به علت
آنچه در اذهان متصور است كه از فرشته زيباتر وجود
ندارد ،او را از فرشتگان ذكر كردندَ 123.
«قال ما خَ ْط ُب ُك َّن
��ف َع ْن نَ ْف ِس ِ
وس َ
َ
��ه ُق ْل َن
ح��اش لهلِ ِ ما َع ِل ْمنا
ِإ ْذ َ
راو ْد ُت َّن ُي ُ
َع َل ْي ِه ِم ْن ُس ٍ
��ر َأ ُة الْ َع ِز ِ
ص الْ َح ُّق
يز آْال َن َح ْص َح َ
��وء قالَ ِت ا ْم َ
َ
راو ْد ُت ُه َع ْن نَ ْف ِس ِ
ين»؛« 124گفت:
��ه َو ِإن َُّه لَ ِم َن َّ
الصا ِد ِق َ
أنَا َ
به هنگامى كه يوسف را به سوى خويش دعوت كرديد،
جريان كار ش��ما چ��ه بود ،گفتند :من ّزه اس��ت خدا ،ما
هي��چ عيبى در او نيافتيم همس��ر عزيز گفت :اآلن حق
آش��كار گشت! من بودم كه او را به سوى خود دعوت
َ
«حاش لهلِ ِ» گفته شده؛
كردم و او از راستگويان است».
یعن��ی تنزیه خداوند و تعجب از قدرت او به دلیل خلق
125
عفیفی مث��ل او.
«و ما ُأبَ ِّر ُئ نَ ْف ِس��ي»؛ 126یعنی من
َ
نفس خود را از ش��یرینی ای��ن گناه تبرئه نمیکنم؛ زیرا
نفس انس��ان را به سوء وامیدارد ،اما یوسف داخل در
127
آن گناه نشد.

چنی��ن حج��ب و حیای��ی در قصه حضرت موس��ی با
دختران ش��عیب نیز آشکار اس��ت .چنان که اشاره شد،
حضرت موس��ی با دختران شعیب با سنگینی و متانت
برخورد کرد ،آیات به آن اشاره دارد و میفرماید« :ث َُّم
َت َولَّى ِإلَ��ى ِّ
الظل»« ،تولی»؛ یعن��ی روی برگرداندن و
اعراض کردن  128که نش��ان میدهد آن حضرت بعد از
کم��ک به آن دو دختر ،راه خود را به طرف س��ایه کج
کرده اس��ت و از موقعیت پیش آمده برای آن دو ،سوء
اس��تفاده نکرده و صحبت غیرضروری با آنها نداش��ته
است .همچنین دختران شعیب با توجه به گفتار و کردار
حضرت موس��ی ،نزد پدر خود به پاکی و امین بودن او
ش��هادت میدهن��د و از پدر خ��ود میخواهند او را به
عنوان نیروی کمکی در کارها نزد خود قبول کند« :إ َِّن
خَ ْي َر َمنِ ْاس َت ْأ َج ْر َت الْق َِو ُّي أْ َ
ين» .دختر شعیب نیروی
ال ِم ُ
او را از به تنهایی آب دادن او به گوسفندان متوجه شد
و امین بودن او را از نوع نگاه و پوش��یدن چشمهای او
129
و اینکه امر کرد پشت سر او حرکت کند ،دریافت.
در آیات قرآن کریم با همین رویکرد به مؤمنان دستور
داده شده است که اگر توانایی و امکان ازدواج ندارند،
عفت را پیشه خود سازند ،تا خداوند از فضل خود آنها
ون ِنكاح ًا
ين ال َي ِج ُد َ
«و لْ َي ْس�� َت ْع ِف ِف الَّ ِذ َ
را بینیاز سازدَ :
َ ِ ِ 130
َح َّت��ى ُي ْغ ِن َي ُه ُم اهللُ ِم ْن ف ْضله»؛ «و كس��انى كه امكانى
ب��راى ازدواج نمىيابند ،بايد پاكدامنى پيش��ه كنند ،تا
خداون��د از فضل خ��ود آنان را بىني��از گرداند» و در
آیاتی که از رفت و آمد اصحاب رس��ول خدا به منزل
آن حضرت س��خن به میان آمده ،خط��اب به آنها بیان
«و إِذا َس َألْ ُت ُمو ُه َّن َمتاع�� ًا َف ْس َئ ُلو ُه َّن ِم ْن َورا ِء
شده استَ :
ِح ٍ
جاب ذلِ ُك ْم َأ ْط َه ُر لِ ُق ُلوبِ ُك ْم َو ُق ُلوبِ ِه َّن»؛« 131و هنگامى

پاكى دلهاى شما و آنها بهتر است»؛ یعنی به جهت ریبه
و هواهای ش��یطانی كه مردها را به س��وى زنها و زنها
را به س��وى مردها تحريك و متماي��ل ميكند ،بهتر و
پاکتر آن اس��ت که از پش��ت پرده درخواستهای خود
132
را بگویید.
پیامب��ر اک��رم(ص) فرمود« :ش��ش چي��ز را براى من
ضمانت كنيد ،تا من بهش��ت را براى شما ضمانت كنم،
راس��تى در گفتار ،وف��اى به عهد ،برگردان��دن امانت،
پاكدامنى ،چش��م بستن از گناه و نگه داشتن دست (از
133
غير حالل)».

�رى از اسرار خود
میدارد زمانی رس��ول خدا(ص) س� ّ
را نزد یکی از همس��ران خود بیان كرد و همسر پیامبر
بهرغم تأکید پیامبر آن را افشا کرد و ناراحتی پیامبر را
135
در پی داشت.
امام صادق(ع) در زمینه حفظ اسرار میفرماید« :بنگر
جان��ت را کجا قرار ميدهي و چه کس��ي را در مال و
داراييات شريک ميس��ازي و چه فردي را بر دين و
راز و امانتت آگاه ميکني .اگر تصميم به ازدواج داري،
دوش��يزهاي برگزين که به خير و نيکي و حس��ن خلق
136
منسوب باشد».

رازداری و افش��ا نکردن اس��رار خانواده الزمه زندگی
مش��ترک است و به ویژه این مسئله الزم است از سوی
همسران بیش��تر مورد توجه قرار گیرد .با دقت در آیه
ض َأزْ ِ
«و ِإ ْذ َأ َس َّر ال َّن ِب ُّي إِلى بَ ْع ِ
واج ِه َح ِديث ًا َف َل َّما نَ َّب َأ ْت بِ ِه
َ
َ
َ
ُ
ض َع ْن بَ ْع ٍ
ض َف َل َّما
َو أ ْظ َه َر ُه اهلل َع َل ْي ِه َع َّر َف بَ ْع َض ُه َو أ ْع َر َ
نَ َّب َأها بِ ِه قالَ ْت َم ْن َأنْب َأ َك هذا َ َ
ير إ ِْن
قال نَ َّبأ ِن َي الْ َع ِل ُ
َ
يم الْخَ ِب ُ
َت ُتوبا ِإلَى ا ِ
َت ُق ُلوبُ ُكما َو إ ِْن َتظا َهرا َع َل ْي ِه َفإ َِّن
هلل َفق َْد َصغ ْ
َ
اهلل ُه َ��و َم ْوال ُه َو ِج ْب ِر ُ
ين َو الْ َمالئِ َكةُ
��ح الْ ُمؤْ ِم ِن َ
يل َو صالِ ُ
بَ ْع َد ذلِ َ
ير»؛« 134هنگامى را ك��ه پيامبر يكى از
��ك َظ ِه ٌ
رازه��اى خود را ب��ه بعضى از همس��رانش گفت ،ولى
هنگامى كه وى آن را افش��ا كرد و خداوند پيامبرش را
از آن آگاه ساخت ،قسمتى از آن را براى او بازگو كرد
و از قس��مت ديگر خوددارى نمود ،هنگامى كه پيامبر
همسرش را از آن خبر داد ،گفت :چه كسى تو را از اين
راز آگاه ساخت فرمود :خداوند عالم و آگاه مرا باخبر
ساخت اگر شما از كار خود توبه كنيد (به نفع شماست؛
ضد او
زي��را) دلهايتان از حق منحرف گش��ته و اگر بر ّ
دس��ت به دست هم دهيد( ،كارى از پيش نخواهيد برد)
زيرا خداوند ياور اوس��ت و همچنين جبرئيل و مؤمنان
صالح ،و فرش��تگان بعد از آنان پش��تيبان اويند» ،این
موض��وع از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت .آیه بیان

ون بِ َأ ْفوا ِه ُك ْم
با توجه به آیه « ِإ ْذ َت َل َّق ْون َُه بِ َألْ ِس َن ِت ُك ْم َو َتقُولُ َ
��بون َُه َه ِّين�� ًا َو ُه َو ِع ْن َد ا ِ
هلل
م��ا لَ ْي َ
س لَ ُك ْم بِ ِه ِع ْل ٌم َو َت ْح َس ُ
ون لَنا َأ ْن نَ َت َك َّل َم
يم َو لَ ْو ال ِإ ْذ َس�� ِم ْع ُت ُمو ُه ُق ْل ُت ْم ما َي ُك ُ
َع ِظ ٌ
��بحان َ
يم» 137،بهتان زدن ،باور
َك هذا بُ ْه ٌ
تان َع ِظ ٌ
بِهذا ُس ْ
ک��ردن و اش��اعه آن از اعمال قبیحی اس��ت که آبرو و
ع ّزت خان��واده را مورد هدف قرار میده��د ،بنابراین
138
خداوند مسلمانان را از این کار نهی میکند.
از آیات اس��تفاده میش��ود ک��ه به بعض��ی از خاندان
رس��ول خدا نسبت فحشا دادند و نسبت دهندگان چند
نفر بودند که چنین داس��تانی را در میان مردم منتش��ر
کردند ،تا جایی که در میان مس��لمانان شهرت پیدا کرد
139
و منافق��ان و بیماردالن در اش��اعه آن کمک کردند.
خداوند در ای��ن آیات مس��لمانان را توبیخ میکند که
چرا بعد از ش��نیدن بهتان به همسر پیامبر ،از شنیدن و
صحبت آن امتناع نکردی��د .در وجوب امتناع مردم از
آن سخنان ،چند وجه وجود دارد از جمله :عقل دوری
از قذف را اقتضا میکند؛ زیرا اگر قاذف صادق باش��د،
ب��ه دلیل صدقش مس��تحق ثواب و پاداش نمیش��ود،
بلکه به دلیل اش��اعه فحش��ا مس��تحق عقاب میشود

ج) حفظ اسرار خانواده

80

سال دهم
شماره-37پاییز 1393

 . 132مجمع البیان ،ج ،8ص.577
 . 133بحار االنوار ،ج ،74ص.170
 . 134تحریم3 ،و.4

د) پاسداری از ع ّزت و آبروی خانواده خود و دیگران

 . 135ر.ک :تفسير القمي ،ج ،2ص.377
 . 136الکافی ،ج ،5ص.323
 . 137نور15 ،و.16
 . 138اطیب البیان ،ج ،9ص.504
 . 139المیزان ،ج ،15ص.90

در ميان مردم باايمان شيوع يابد ،عذاب دردناكى براى
آنان در دنيا و آخرت اس��ت و خداوند مىداند و ش��ما
نمىدانيد» ،بیان ش��ده است کس��ی که اشاعه فحشا را
دوست دارد ،در این مذمت شریک و همانند کسی است
که آن عمل را انجام داده اس��ت و آن را زشت نشمرده
است و آن بر وجوب سالمت قلب برای مؤمنان داللت
دارد 147.آنان كه دوس��ت دارند زنا و زش��تيها در ميان
مؤمنان شيوع پيدا كند و افراد مؤمن را متهم به فاحشه
مىكنند ،در دنيا گرفتار حد و در آخرت گرفتار عذاب
 . 140ر.ک :مفاتیح الغیب ،ج ،23ص.344
 . 141نور.17 ،
 . 142تفسیر القرآن العظیم ،ج ،6ص.28
 . 143مجمع البیان ،ج ،7ص.209
 . 144تفسیر القرآن العظیم ،ج ،6ص.28
 . 145الکشاف ،ج ،3ص.222
 . 146نور.19 ،
 . 147مفاتیح الغیب ،ج ،23ص.346

 . 148مجمع البیان ،ج ، 7ص.209
 . 149نور.15 ،
 . 150همان ،ص.208
 . 151یوسف.50 ،
 . 152اطیب البیان ،ج ،7ص.181
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و اگر کاذب باش��د ،مس��تحق عذاب عظیم میش��ود.
همچنی��ن در آن تضییع وقت وج��ود دارد .نیز اخالق
اله��ی در اظهار محاس��ن و نیکیهای مردم و پوش��اندن
زشتیها و قبایح آنها است .پس الزم است انسان عاقل
هنگامی که قذف را ش��نید ،ساکت باشد و در دوری از
آن تالش کند 140.س��پس خداوند ميفرمايدَ « :ي ِع ُظ ُك ُم
اهللُ َأ ْن َت ُع��و ُدوا لِ ِم ْث ِل ِه َأبَداً»؛« 141خداوند ش��ما را اندرز
مىدهد كه هرگز چنين كارى را تكرار نكنيد ،اگر ايمان
داريد»؛ یعنی خداوند شما را از این کار در موقعیتهایی
مش��ابه آن ،که ممكن اس��ت در آینده پی��ش آید ،نهی
میکن��د 142،تا در طول عمرتان چني��ن كارى را تكرار
ين»؛
نكني��د 143.نيز در ادامه ميفرمايد« :إ ِْن ُك ْن ُت ْم ُمؤْ ِم ِن َ
يعني اگر ایمان به خداوند و شرع او دارید و فرستاده او
را بزرگ میشمارید .بنابراين درباره کسی که متصف به
کفر است ،حکم دیگری است 144.گفته شده است« :إ ِْن
145
ين» ،تهییج مؤمنان برای موعظه اس��ت.
��م ُمؤْ ِم ِن َ
ُك ْن ُت ْ
��يع الْ ِ
ين
ين ُي ِحبُّ َ
فاحشَ ةُ ِفي الَّ ِذ َ
در آیه «إ َِّن الَّ ِذ َ
ون َأ ْن َت ِش َ
آ َم ُن��وا لَ ُهم َع ٌ َ
الدنْيا َو آْال ِخر ِة َو ُ
اهلل َي ْع َل ُم َو
يم ِفي ُّ
ذاب ألِ ٌ
ْ
َ
146
ون»؛ «كس��انى كه دوست دارند زشتيها
َأ ْن ُت ْم ال َت ْع َل ُم َ

148
«و َت ْح َس ُبون َُه َه ِّين ًا َو ُه َو ِع ْن َد ا ِ
هلل
جهنم خواهند ش��د:
َ
ي��م»؛« 149و آن را كوچك مىپنداش��تيد ،در حالى
َع ِظ ٌ
ك��ه نزد خدا بزرگ اس��ت»؛ يعني با اينك��ه اين دروغ
و افت��را نزد خداون��د بزرگ بود ،ش��ما آن را كوچك
مىش��مرديد 150.بنابراین با توجه به آیات الزم اس��ت
انسان مؤمن از آبروی انسان مؤمن دیگر همچون ع ّزت
و آب��روی خویش پاس��داری کند كه حف��ظ نوامیس و
آبروی خانوادگی بیشتر مورد توجه قرآن کریم و اسالم
بوده است.
قال الْ َم ِل ُ
«و َ
ك
در مورد قصه حضرت یوس��ف و آی��ه َ
قال ْار ِج ْع إِلى َر ِّب َ
ول َ
الر ُس ُ
ك َف ْس َئ ْل ُه
ا ْئ ُتو ِني بِ ِه َف َل َّما جا َء ُه َّ
ما ُ
��و ِة اللاَّ ِتي ق ََّط ْع َ��ن َأ ْي ِد َي ُه َّن إ َِّن َر ِّبي بِ َك ْي ِد ِه َّن
بال ال ِّن ْس َ
ي��م»؛« 151پادش��اه گفت :او را نزد م��ن آوريد ،ولى
َع ِل ٌ
هنگامى كه فرس��تاده او نزد وى [يوس��ف] آمد گفت:
به س��وى صاحب��ت بازگ��رد و از او بپ��رس ماجراى
زنانى كه دس��تهاى خ��ود را بريدند چه بود؟ كه خداى
من به نيرنگ آنها آگاه اس��ت» ،الزم است اشاره شود
که اگر زليخا اين افترا را به يوس��ف نس��بت نداده بود،
حضرت يوس��ف پ��رده زليخا را پاره نميك��رد و او را
رس��وا نمينمود ،ليكن براى رف��ع تهمت از خود ناچار
ش��د حقيقت را اظهار كن��د 152و در اين گفتارش هيچ
اس��مى از همس��ر عزيز به ميان نياورد و هيچ بدگويى
از او نكرد ،تنها منظورش اين بود كه ميان او و همس��ر
عزيز به حق داورى ش��ود و اگر فقط به قصه زنانى كه
دس��تهاى خود را بريدند ،اشاره كرد و ايشان را به بدى
اسم نبرد و تنها مس��ئله بريدن دستهايشان را ذكر كرد،
براى اين بود كه س��رنخ را به دست شاه بدهد ،تا او در
اث��ر تحقيق به همه جزئيات واقف گش��ته و به برائت و
پاك��ى وى آگاهى پيدا كند و بداند كه باليى كه بر س��ر
او آوردهاند ،تا چه حد بزرگ بوده است .بنابراين هيچ

سخنی که دال بر بدگويى از آنها باشد ،نگفت ،بلكه تنها دلهای مردها و همسران پیامبر ،گرفتن متاع را از پشت
يم» ،اين هم در حقيقت به پرده امر میکند ،ام��ا آنها را از فعالیت در اجتماع نهی
فرمود« :إ َِّن َر ِّبي بِ َك ْي ِد ِه َّن َع ِل ٌ
«و إِذا س َ
��ألْ ُت ُمو ُه َّن َمتاع ًا َف ْس�� َئ ُلو ُه َّن ِم ْن َورا ِء
منظور بدگويى از ايشان نبود ،بلكه تنها نوعى شكايت نمیکندَ :
َ
153
جاب ذلِ ُك َ
ِح ٍ
به درگاه پروردگار خود بود.
��م َو ُق ُلوبِ ِهن»« 158.ذل ِ ُك ْم»
��م أ ْط َه ُر لِ ُق ُلوبِ ُك ْ
ْ
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هـ) فعالیت زنان در اجتماع
يعنى س��ؤال ش��ما و متاع و چيزى كه ب��ه آن محتاج
159
زنی ک��ه عالقهمند به کار و فعالیت در اجتماع اس��ت ،هستيد ،از پشت پرده و حجاب باشد.
چنانچ��ه مواردی چون عفاف و حجاب را رعایت کند
و بتواند برخورد مناس��ب با غیر محارم داش��ته باشد ،نتیجهگيري
فعالیت او مانعی ندارد ،چنان که دختران شعیب به پدر  .1خداون��د در قصههای ق��رآن کریم ،در کنار مباحث
خ��ود کمک میکردن��د ،البته محیط امن و س��الم برای اعتقادی ،به حفظ بنیاد خانواده اهتمام خاصی داشته كه
فعالیت زن از شرایط ضروری است ،چنان که در قصه آن به دلیل نقش خانواده در تربیت نسلی پاک و ایجاد
دختران شعیب ذکر شد ،با توجه به موقعیت و تنگنایی اجتماعی سالم است.
ک��ه در آن قرار گرفته بودند ،حضرت موس��ی به کمک  .2ازدواج مناس��ب با معیار ایمان و تقوی ،نقش تعیین
��ن َو َج َد َع َل ْي ِه ُأ َّم ًة ِم َن کنندهای در داش��تن خانوادهای سالم و فرزندانی صالح
«و لَ َّما َو َر َد ما َء َم ْد َي َ
آنها رس��یدَ :
َ
ودان َ
ُون َو َو َج َد ِم ْن ُدو ِن ِه ُم ا ْم َرأ َت ْينِ َت ُذ ِ
الن ِ
قال ما ایفا میکند.
َّاس َي ْسق َ
الرعا ُء َو َأبُونا شَ ْيخٌ  .3برای داش��تن فرزندان صالح و شایسته ،به جز ایمان
خَ ْط ُب ُكما قالَتا ال ن َْس�� ِقي َح َّتى ُي ْص ِد َر ِّ
154
ير َف َسقى لَ ُهما ث َُّم َت َولَّى ِإلَى ِّ
الظل».
و تقوی ،داشتن روابط منطقی و عاطفی از سوی والدین
َك ِب ٌ
حض��رت مریم به همراه فرزند خ��ود ،به عنوان آیت و نيز مهم است.
معج��زهای از طرف خداوند در میان مردم ظاهر ش��د .4 :عف��اف و حی��ا در قصههای حضرت یوس��ف(ع)،
��ت بِ ِه ق َْو َمها َت ْح ِم ُل ُه قالُ��وا يا َم ْر َي ُم  155،»...خواهر حض��رت موس��ی(ع) و حض��رت مری��م(س) ،ویژگی
« َف َأ َت ْ
حضرت موس��ی برادر خود را که در صندوقچهای بود ،مش��ترک برگزیدگان خداوند به ش��مار میرود ،اما در
تعقیب کرد ،تا توانس��ت خود را به فرعون و همسرش آی��ات مربوط به پیامبر اس�لام و همس��ران وی ،لزوم
برس��اند و نشانی مادر خود را برای شیر دادن حضرت حجاب و عفاف ،با امر و نهی نس��بت به همس��ران آن
��ه ق ُِّص ِ
«و قالَ ْت أِ ُلخْ ِت ِ
يه َف َب ُص َر ْت حضرت و همه مؤمنان است كه به دلیل اهمیت رعایت
موس��ی به آنها بده��دَ :
ون»؛« 156و (مادر موسى) آن و عواقب سوء عدم التزام به آن است.
بِ ِه َع ْن ُج ُن ٍب َو ُه ْم ال َيشْ �� ُع ُر َ
ب��ه خواه��ر او گفت :وضع ح��ال او را پيگيرى كن ،او  .5برای ع�� ّزت و احترام خان��واده و همچنین آرامش
نيز از دور ماجرا را مش��اهده ك��رد ،در حالى كه آنان آنها ،میانهروی در معاشرت با سایر افراد و خانوادهها،
بىخب��ر بودند» و خداوند زن��ان پیامبر را به تعادل در ضروری است.
گفتار امر میکند« :يا ِنسا َء ال َّن ِب ِّي لَ ْس ُت َّن َك َأ َح ٍد ِم َن ال ِّنسا ِء  .6فعالی��ت زنان در اجتماع ب��ا حفظ حجاب و عفاف
��ع الَّ ِذي ِفي َق ْل ِب ِه مانع��ی ندارد و همانگونه که ف��رد در مقابل خانواده و
إ ِِن ا َّتق َْي ُت َّ
��ن َف�لا َتخْ َض ْع َن بِالْق َْو ِل َف َي ْط َم َ
ض َو ُق ْل َن ق َْو ًال َم ْع ُروف ًا» 157و برای طهارت و پاکی نوامیس خود مسئول است ،در برابر آبرو و ع ّزت افراد
��ر ٌ
َم َ
و خانوادههای دیگر نيز مسئولیت دارد.
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