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چکیده
با دقت در قصه های قرآنی می توان گفت: بخش��ی از سرگذش��ت زندگی بزرگان دينی را چگونگی روابط آنها 
با خانواده تشكيل می دهد. بنابراين با توجه به اهميت اين موضوع در قرآن و ضروری دانستن تنظيم صحيح 
روابط خانوادگی در خانواده و اجتماع، در اين مقاله به بررس��ی چهار قصه يوس��ف)ع(، موسی)ع(، مريم)س( 
و پيامبر اكرم)ص( پرداخته می شود، تا الگوهايی كامل برای داشتن خانواده ای موفق و ايمانی ارائه گردد. در 
پژوهش حاضر، با توجه به قصه های ذكر ش��ده، روابط اعضای خانواده در دو بخش درون و برون از خانه و 
خانواده مورد پژوهش قرار گرفته اس��ت. از بررس��ی آيات پی می بريم اصل ازدواج و شرايط همسر شايسته، 
پيش از هر چيز ديگر، نقش مهمی در ش��كل دهی فرهن��گ خانواده دارند؛ در قرآن، بيش از آنكه به ارتباط 
زوجين نس��بت به همديگر در درون خانواده اش��اره ش��ود، به ارتباط همس��ران با افراد گوناگون در اجتماع 
پرداخته می شود؛ در روابط بين والدين و فرزندان، مواردی چون شناخت جايگاه، شخصيت بخشيدن و توجه 
به آينده فرزند و احس��ان فرزند به والدين مورد تأكيد قرار گرفته اس��ت؛ قرآن، در خصوص روابط افراد در 
برون از خانه و خانواده، به لزوم حيا و عفت برای زنان و مردان، حفظ اس��رار خانواده، پاس��داری از عّزت 
و آبروی خانواده خود و ديگران و فعاليت زنان در اجتماع اش��اره دارد. بنابراين جامعه ای س��الم و با امنيت، 

نيازمند سالم بودن فضای خانواده و آرامش آن است.

کلید واژه ها: حضرت یوسف)ع(، حضرت موسی)ع(، حضرت مریم)س(، پیامبر اکرم)ص(، خانواده.

الگوی خانواده در قصه های قرآنی
)مطالعه موردی قصه های یوسف)ع(، موسی)ع(، مریم)س( و پیامبر اکرم)ص((

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دهم/ دوره جدید/ شماره37 / پاییز 1393
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مقدمه
امروزه مش��اهده می ش��ود كه در بعضی از خانواده ها، 
نوع��ی از هم گس��يختگی و بی مهری وج��ود دارد، در 
بعضی موارد، زن و شوهر باهم اختالفهای زيادی دارند 
كه حتی منجر به جدايی می ش��ود. در اين ميان نه فقط 
به زن و ش��وهر، بلكه به فرزند يا فرزندان آنها آس��يب 
جدی وارد می ش��ود. بنابراين در اين خانواده ها، ميان 
والدين و فرزن��دان فاصله ايجاد می ش��ود و در نتيجه 
فرزندانی با تربيت نادرس��ت پ��رورش می يابند، از اين 
رو اين فرزندان مش��كالتی را برای خ��ود، خانواده و 
جامعه ای كه در آن زندگی  می كنند، ايجاد خواهند كرد. 
به جرئت می توان گفت: بزرگ ترين عامل مشكالت و 
فروپاشی خانواده ها، به جدی نگرفتن انتخاب همسری 
كه شايس��ته فرد باش��د و همچنين ع��دم تنظيم صحيح 
رواب��ط اف��راد خانواده ب��ا همديگر و رواب��ط افراد در 
اجتم��اع بر می گردد. بنابراين هنگامی كه كانون خانه و 
خان��واده محيطی امن و مطمئن و با درك متقابل اعضا 
و دور از هرگونه تنش و درگيری باشد، آرامش روحی 
و روان��ی برای افراد فراهم می گردد و در نتيجه فرد در 
اجتماع از بيشتر آسيبها و سوء قصد ها در امان می شود 
و نيز از بس��ياری تخلفات پرهيز می كند. برای رسيدن 
ب��ه چنين خانواده ای، مراجعه به ق��رآن كريم به عنوان 
كتاب هدايت از طرف كسی كه آگاه بر نياز ها، تمايالت 
و تواناييهای بشری است، از اهميت خاصی برخوردار 

است.
با دقت در آيات قرآن كريم دريافت می ش��ود افزون بر 
اوامر و نواهی كه در باب تش��كيل خانواده و حفظ آن 
خطاب به مؤمنان آمده اس��ت، به منظور عمق بخش��ی 
بيش��تر به مفاهيم اخالق خانواده، برخی نكته ها در اين 
خصوص در قالب قصه های قرآنی بيان ش��ده اند كه با 
تحليل و بررسی هر قصه اعم از سرگذشت پيامبران يا 
انسانهای عالی رتبه می توان به داشتن خانواده ای مقبول 
و قرآنی نزديك تر ش��د. بنابراين با توجه به گستردگی 
قصه های قرآنی، در اين پژوهش تنها قصه های حضرت 

يوسف)ع(، حضرت موس��ی)ع(، حضرت مريم)س( و 
پيامبر اكرم)ص( از منظر نظام خانواده مورد بررسی قرار 
می گيرند. در پژوهش حاضر، با دو رويكرد رفتاری در 
درون خانواده و برون از آن، به بررس��ی آيات پرداخته 
می ش��ود. از آنجا كه تاكنون درباره الگوی خانواده در 
قصه های قرآنی و تحليل آن ، پژوهشی مستقل صورت 

نگرفته است، ضرورت آن آشكار می شود.

1( ازدواج
با توجه به آيات قرآن كريم هر روابطی كه بين زنان و 
مردان نامحرم اس��ت، بايد در چهارچوب عفاف، حيا و 
حجاب از ناحيه هردو طرف باش��د و چنا نچه به روابط 
نزيك و توليد نس��ل برس��د، الزم است پيوندی قانونی 
و ش��رعی ميان زن و مرد )به جز محارم( برقرار گردد. 
در قرآن آمده است: »ِنساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم 
ْنُفِسُكْم َو اتَُّقوا اهلَل َو اْعَلُموا َأنَُّكْم  ُموا ِلَ َأنَّى ِش��ْئُتْم َو َقدِّ
ِر الُْمْؤِمِنیَن«؛1 »زنان شما، محل بذرافشانی  ُمالُقوُه َو بَشِّ
شما هستند، پس هر زمان كه بخواهيد، می توانيد با آنها 
آميزش كنيد. و اثر نيكی برای خود، از پيش بفرستيد«. 
ْم« واداشتن انسانها به  ْنُفِس��كُ ُموا ِلَ منظور از جمله »َقدِّ
ازدواج و تناسل است، تا نوع بشر در زمين باقی بماند 
و روش��ن است كه هدف خداوند  از بقای نوع بشر در 
زمين، بقای دين او و ظهور توحيد و پرس��تش او است 
و برای اين اس��ت كه جوامع بش��ری باشند تا با تقوای 
عموم��ی خود او را بپرس��تند، چنان ك��ه فرمود: »َو ما 
ْنَس ِإلَّ لَِیْعُبُدوِن«؛2 »من جّن و انس را  َخَلْقُت الِْجنَّ َو اْلِ
نيافريدم، جز برای اينكه عبادتم كنند« و افراد صالحی 
دارای اعمال صالح پدي��د آيند، تا خيرات و ثواب آن 
هم نصيب خودشان شود و هم نصيب پدرانی كه باعث 
پديد آمدن آنها ش��دند، چنان كه فرم��ود: »َو نَْكُتُب ما 
ُموا َو آثاَرُهْم«؛3 »و آنچه را از پيش فرس��تاده اند و  َقدَّ
تمام آثار آنها را می نويس��يم«. بنابراين اگر دستوراتی 

1 . بقره، 223.
2 . ذاريات، 56.

3 . يس، 12.
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می دهد كه با حيات و بقای انسان مرتبط است، به دليل 
آن است كه آنها را به عبادت پروردگارشان برساند، نه 
برای اينكه بيش��تر به دنيا بگروند و در شهوات شكم و 

فرج فرو رفته در وادی غی و غفلت سرگردان شوند.4
در اهميت ازدواج و ايجاد نسلی سالم در قصه حضرت 
مري��م)س( آمده اس��ت كه حضرت مري��م)س( بعد از 
ظاهر ش��دن روح بر او و خبر بخشيدن فرزند از سوی 
خداوند به وی، بيان داشت: »قالَْت َأنَّى َیُكوُن لِي ُغالٌم 
َو لَْم َیْمَسْس��ِني بََش��ٌر َو لَْم َأُك بَِغیًّا«؛5 »گفت: چگونه 
ممك��ن اس��ت فرزندی ب��رای من باش��د، در حالی كه 
تاكنون انس��انی با من تماس نداشته، و زن آلوده ای هم 
نبوده ام«. »قالَْت َربِّ َأنَّى َیُكوُن لِي َولٌَد َو لَْم َیْمَسْسِني 
بََشٌر«؛6 »گفت: پروردگارا چگونه ممكن است فرزندی 
برای من باشد، در حالی كه انسانی 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 
«؛8 »و  ��وُهنَّ مي فرمايد: »ُثمَّ َطلَّْقُتُموُهن ِمْن َقْبِل َأْن َتَمسُّ
قبل از همبستر شدن، طالق داديد« و با توجه به آيات 
چنانچه ازدواج نباش��د، بغی است كه خداوند از انجام 
آن نهی كرده اس��ت. »َو َیْنهى  َعِن الَْفْحشاِء َو الُْمْنَكِر َو 
الَْبْغِي«؛9 »و از فحش��ا و منكر و س��تم، نهی می كند«. 
بغ��ی هنگامی كه در مورد زنان بدون ذكر متعلق به كار 
می رود، به معنای فجور است10 و آن اراده كردن، قصد 
تجاوز نمودن و در گذش��تن از ميانه روی اس��ت، چه 

تجاوز كند يا نكند.11
در قص��ه حض��رت يوس��ف)ع(، به رغ��م فتنه گريها و 
كيدهاي��ی كه همس��ر عزيز مصر ب��رای توجه حضرت 

4 . الميزان، ج2، ص215.
5 . مريم، 20.

6 . آل عمران، 47.
7 . الكش��اف، ج3، ص10؛ مفاتي��ح الغي��ب، ج21، ص523؛ الميزان، 

ج14، ص42.
8 . احزاب، 49.

9 . نحل، 90.
10 . التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج 1، ص312.

11 . مفردات الفاظ القرآن، ص137.

يوس��ف به خود نش��ان داد، آن حضرت به عزيز مصر 
ْت بِِه  خيان��ت نكرد و خود را به گناه نيالود: »َو لََقْد َهمَّ
ِه َكذلَِك لَِنْصِرَف َعْنُه  َو َهمَّ بِها لَْو ل َأْن َرأی  بُْرهاَن َربِّ
وَء َو الَْفْحشاَء ِإنَُّه ِمْن ِعباِدنَا الُْمْخَلِصیَن«؛12 »آن زن  السُّ
قصد او كرد و او نيز � اگر برهان پروردگار را نمی ديد 
� قصد وی می نمود! اين چنين كرديم تا بدی و فحش��ا 
را از او دور س��ازيم؛ چرا ك��ه او از بندگان مخلص ما 
بود«. فحش داللت بر قبح و زشتی می كند13 و فَْحشاء 
زشتی در قول و عمل است14 و آن قبح و زشتی روشن 
و آشكار است.15 فَاِحَشة، با توجه به تفسير آيه »ِإلَّ َأْن 
َنة«، به معناي زنا است16 و در معنای  َیْأِتیَن بِفاِحَشٍة ُمَبیِّ
سوء آمده است كه در مقابل حسن قرار دارد و در ذات 
خود نيكو نيس��ت، خواه در عمل، موضوع يا حكم، يا 
امر قلبی يا معنوی يا غير آنها.17 س��ببی كه باعث ش��د 
خداوند سوء و فحشا را از يوسف برگرداند، تنها ديدن 
��وَء َو  بره��ان پروردگار بود. »َكذلَِك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّ
الَْفْحشاَء«، يوسف نه اين كار را كرد و نه به آن نزديك 
ش��د،18 چنان كه خداوند در آيات ديگری از جمله آيه 
نى  ِإنَُّه كاَن فاِحَشًة َو ساَء َسِبیاًل«،19 از  »َو ل َتْقَربُوا الزِّ

آن  نهی می فرمايد.
در قصه حضرت موسی)ع(، شعيب)ع( پيشنهاد ازدواج 
با يكی از دخترانش را به آن حضرت داد كه آن نش��ان 
دهنده اهميت موضوع تش��كيل خانواده و ايجاد روابط 
س��الم ميان افراد اس��ت: »قاَل ِإنِّي ُأِری��ُد َأْن ُأْنِكَحَك 

ِإْحَدی اْبَنَتيَّ هاَتْیِن َعلى  َأْن َتْأُجَرِني َثماِنَي ِحَجج«.20
بنابراين با توجه به آياتی كه درباره حضرت مريم)س(، 
حضرت يوس��ف)ع( و حضرت موس��ی)ع( بيان ش��د، 

12 . يوسف، 24.
13 . معجم مقاييس اللغه، ج 4، ص478.

14 . لسان العرب، ج 6، ص325؛ تاج العروس، ج 9، ص157.
15 . التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج9، ص36.

16 . تاج العروس، ج 9، ص157.
17 . التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج 5، ص251.

18 . الميزان، ج11، ص167.
19 . اسراء، 32.

20 . قصص، 27.
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ازدواج شرط شروع يك خانواده مقبول از ديدگاه قرآن 
اس��ت، در غير اين صورت ايجاد رابطه جنسی به رغم 
ازدواج نكردن و نداشتن پيوندی قانونی و شرعی، بغی، 
فحشا، منكر، سوء و ظلم است كه با توجه به معانی اين 

واژه ها، عواقب سوئی برای انسان در پی دارد.

2( انتخاب همسر شایسته
انس��ان الزم است برای بقای نس��ل و نياز های روحی 
و جس��می خود ازدواج كند، اما صرف پيوند ش��رعی 
و قانونی كافی نيس��ت، بلكه باي��د ازدواج آگاهانه، با 
درايت و با انتخابی سالم همراه باشد. پيامبر اكرم)ص( 
می فرماي��د: به هم كفو زن بدهيد و از هم كفو همس��ر 

بگيريد و براي داشتن فرزند بهتر انتخاب كنيد.21
از مالكه��ای ازدواج كه در آي��ات قرآن كريم روی آن 
تأكيد شده، ايمان است كه عفت، پاك دامنی و مسئوليت 
شناسی را به همراه دارد. »َو َمْن لَْم َیْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًل 
َأْن َیْنِكَح الُْمْحَصناِت الُْمْؤِمناِت َفِمْن ما َمَلَكْت َأْیمانُُكْم 
ِمْن َفَتیاِتُكُم الُْمْؤِمناِت َو اهللُ َأْعَلُم بِِإیماِنُكْم بَْعُضُكْم ِمْن 
بَْع��ض«؛22 »و آنها كه توانايی ازدواج ب��ا زنان )آزاد( 
پاك دامن باايمان را ندارند، می توانند با زنان پاك دامن 
از بردگان باايمانی ك��ه در اختيار داريد، ازدواج كنند، 
خدا به ايمان ش��ما آگاه تر است و همگی اعضای يك 
اِن��ي ل َیْنِك��ُح ِإلَّ زاِنَیًة َأْو ُمْش��ِرَكًة َو  پيكري��د«. »الزَّ
َم ذلَِك َعَلى  اِنَیُة ل َیْنِكُحها ِإلَّ زاٍن َأْو ُمْشِرٌك َو ُحرِّ الزَّ
الُْمْؤِمِنیَن«؛23 »مرد زناكار جز با زن زناكار يا مش��رك 
ازدواج نمی كند و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك 
ب��ه ازدواج خود درنمی آورد و اين كار بر مؤمنان حرام 
شده است«. در تفس��ير »َو اهللُ َأْعَل��ُم بِِإیماِنُكْم بَْعُضُكْم 
ِمْن بَْعض« گفته شده است: از آنجا كه ايمان امری قلبی 
است و كسی نمی تواند به حقيقت ايمان ديگری اطالع 
پي��دا كند، تنها ايمان ظاهری كفايت می كند.24 در جای 

21 . الكافی، ج5، ص332.
22 . نساء، 25.

23 . نور، 3.
24 . التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج 10، ص50. نيز ر.ك: الميزان، 

ج 4، ص442.

ديگری آمده اس��ت: خداوند به تفاضل و برتری ايمان 
ش��ما و رجحان و نقصان آن نسبت به يكديگر آگاه تر 
اس��ت و چه بسا ايمان كنيزی از ايمان آزاده ای و ايمان 
زن از ايمان مرد بيشتر باشد و حق مؤمنان آن است كه 
ارزشی جز برای ايمان قائل نشوند و نه آنكه برتری را 

از آن اشخاص و انساب بدانند.25
در س��وره تحريم در ادامه ماجرای زنان پيامبر كه سّر 
آن حضرت را ف��اش كردند، به ايمان و صفات مربوط 
به آن تأكيد شده است: »َعسى  َربُُّه ِإْن َطلََّقُكنَّ َأْن ُیْبِدلَُه 
َأْزواج��ًا َخْیراً ِمْنُكنَّ ُمْس��ِلماٍت ُمْؤِمناٍت قاِنتاٍت تائِباٍت 
باٍت َو َأْبكاراً«؛26 »اميد اس��ت كه  عابِداٍت س��ائِحاٍت َثیِّ
اگر او ش��ما را طالق دهد، پروردگارش به جای ش��ما 
همس��رانی بهتر برای او قرار دهد، همس��رانی مسلمان، 
مؤم��ن، متواضع، توبه كار، عابد، هج��رت كننده، زنانی 

غير باكره و باكره«.27
در آيه مورد بحث خداوند روی س��خن را به تمام زنان 
پيامب��ر)ص( كرده، با لحنی كه خالی از تهديد نيس��ت، 
می فرمايد: هرگاه او ش��ما را طالق گويد، اميد می رود 
كه پروردگار به جای ش��ما همسرانی بهتر برای او قرار 
دهد، همس��رانی مس��لمان، مؤمن، متواض��ع، توبه كار، 
عب��ادت كننده و مطيع فرمان خ��دا، زنانی غير باكره و 

25 . الكشاف، ج 1، ص501.
26 . تحريم، 5.

27 . قنوت در معنای اطاعت، خشوع، هر استقامتی در دين و خودداری 
از كام در نماز آمده اس��ت )ر.ك: معج��م مقاييس اللغه، ج 5، ص31؛ 
لس��ان الع��رب، ج 2، ص73؛ تاج الع��روس، ج 3، ص��ص109و110(. 
صاحب التحقيق می نويس��د: خضوع همان مواضع همراه با تسليم است 
و در طاع��ت، عم��ل به وظيف��ه همراه با رغبت و خضوع اس��ت كه در 
قنوت خضوع ش��ديد تر از طاعت و تسليم اس��ت )التحقيق في كلمات 
القرآن الكري��م، ج 9، ص324(. توب: اصل كلم��ه توب هنگامی كه به 
بنده انتس��اب پيدا می كند، به معنای برگشت از گناه و پشيمانی از انجام 
آن اس��ت )هم��ان، ج 1، ص400. نيز ر.ك: معج��م مقاييس اللغه، ج 1، 
ص357؛ لسان العرب، ج 1، ص233(. ثيب: كسی كه قبًا ازدواج كرده 
و ش��وهر ديده است. اين وصف برای مرد ها نمی آيد )كتاب العين، ج 8، 
ص249؛ تاج العروس، ج 1، ص345؛ لسان العرب، ج 1، ص248؛ ج 2، 
ص40 (. س��ائِحاٍت يعنی زنان روزه دار )لس��ان العرب، ج 2، ص494(. 
صوم و روزه حقيقي نخوردن غذا و ترك همبستری در روز با همسران 
است و صوم و روزه حكمی نگهداشتن اعضا و جوارح از گناهان است، 
مثل گوش و چشم و زبان. پس سائح كسی است كه اين روزه دوم را با 

روزه اول بجا می آورد )مفردات الفاظ القرآن، ص432(.
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باكره. در آيه مش��اهده می شود روی صفات خاصی از 
زنان از جمله ايمان، تأكيد ش��ده است كه باقی صفات 
نيز به ايمان برمی گردد. آن چنان كه ايمان مهم اس��ت و 
در ازدواج اولوي��ت دارد، باكره بودن يا غير باكره بودن 
اهميتی ندارد. زوج يا زوجه ای كه ايمان نداش��ته باشد 
و ي��ا عفيف و پاك دامن نباش��د، آرامش و اعتماد را از 
همسر می گيرد، به ساير دستورات نيز وقعی نمی گذارد، 
اخ��الق و رفت��ار او بر فرزن��دان اثر گذار بوده، س��بب 
می گ��ردد فرزن��دان نا صالحی در خانواده رش��د  يابند. 
درباره تأثير والدين بدكار بر فرزندان، می توان به سوره 
مريم اش��اره كرد، آنجا كه حضرت مري��م با فرزندش 
حض��رت مس��يح در ميان مردم حاضر ش��د و مردم به 
وی گفتند: »یا ُأْخَت هاُروَن ما كاَن َأبُوِك اْمَرَأ َس��ْوٍء َو 
م��ا كانَْت ُأمُِّك بَِغیًّا«؛28 »ای خواهر هارون! نه پدرت 
مرد بدی بود، و نه مادرت زن بدكاره ای« كه نش��ان از 
تأثير عمل پدر يا مادر زش��ت ك��ردار و فاقد ايمان بر 

فرزند دارد.
در صورت��ی ك��ه در خانواده، چه از س��وی پدر و چه 
از سوی مادر، از اس��اس ايمان و عقيده ای پاك حاكم 
نباش��د، اصالح فرزندان به س��ختی انج��ام می گيرد و 
تالش در تربيت صحيح فرزند نتيجه ای نخواهد داشت 
و توصيه هاي��ی كه خداون��د برای خان��واده ای ايمانی 
می فرمايد، همانند آيه ای كه خطاب به پيامبر اسالم)ص( 
الِة َو اْصَطِبْر َعَلْیها«؛29  آمده است: »َو ْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ
»خانواده خود را به نماز فرمان ده و بر انجام آن شكيبا 

باش«، برای چنين خانواده ای محقق نخواهد شد.

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

برای داشتن آرامش و زندگی رضايت بخش الزم است 
ك��ه روابط افراد با يكديگر در درون خانواده مناس��ب 
و شايسته باش��د. روابط افراد در درون خانواده شامل 
ارتب��اط زوجين با همديگر و روابط والدين و فرزندان 

28 . مريم، 28.
29 . طه، 132.

اس��ت كه اگر هرك��س بتواند نقش خود را مناس��ب با 
الگويی كه قرآن كريم ارائه كرده اس��ت، بشناسد و آن 
را ايفا كن��د، خانواده ای موفق خواهد داش��ت؛ ارتباط 
زوجين با يكديگر به انتخاب همس��ر شايس��ته مرتبط 
اس��ت كه به آن اشاره ش��د. در ذيل براساس قصه های 
ذكر ش��ده، روابط ميان والدين و فرزندان مورد بررسی 

قرار می گيرد.
1. شناخت جایگاه فرزند در خانواده

در برخ��ی از آيات قرآن از فرزند ب��ا عنوان قرة عين 
ياد می ش��ود؛ يعنی كس��ی كه به وس��يله او، س��رور و 
ش��ادمانی حاصل می ش��ود.30 معنی سرور در جمله ای 
مثل خداوند چشمانش را روشن گردانيد، از جهت رفع 
اضطراب، انتظار، تش��ويش و آرام و قرار گرفتن چشم 
به واس��طه نگاه به آن مس��ئله مورد نظر است و اين در 
صورتی صحيح اس��ت كه فعل به چش��م استناد يابد.31 
ب��ا توجه به آي��ات قرآن كريم فرزند مايه ش��ادمانی و 
خوش��حالی خانواده است. هنگامی كه حضرت موسی 
طفل ش��يرخواره ای بود و به ي��اری خداوند به آغوش 
م��ادر خود برگش��ت، ق��رآن كريم برگش��ت كودك را 
به آغوش مادر، روش��نايی چش��م مادر تعبير می كند: 
ِه َكْي َتَقرَّ َعْیُنه��ا َو ل َتْحَزن«؛32 »ما  »َفَرَدْدن��اُه ِإلى  ُأمِّ
او را به مادرش بازگردانديم، تا چش��مش روشن شود 
و غمگين نباش��د« و در قص��ه ی حضرت مريم نيز بعد 
از متولد ش��دن حضرت عيسی به مادرش مريم خطاب 
می ش��ود كه چش��م خود را به ديدن فرزند روشن دارد 
و از س��نگينی حزن خود بكاهد. »َفُكِلي َو اْش��َربِي َو 
ي َعْینًا«؛33 »بخور و بنوش و چش��مت را روش��ن  َق��رِّ
دار« و ي��ا هنگام��ی كه حضرت موس��ی از آب گرفته 
می ش��ود، آس��يه خطاب به فرعون می گويد: »َو قالَِت 
ُت َعْیٍن لِي َو لَك«؛34 »همسر فرعون  اْمَرَأُت ِفْرَعْوَن ُقرَّ
گفت: نور چش��م من و توست«. از جمله ای كه همسر 

30 . مفردات الفاظ القرآن، ص663.
31 . ر.ك: التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج 9، ص236.

32 . قصص، 13.
33 . مريم، 26.
34 . قصص، 9.
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فرعون در ادامه بيان كرد: »َعس��ى  َأْن َیْنَفَعنا َأْو نَتَِّخَذُه 
َولَدا«؛ »شايد برای ما مفيد باشد، يا او را به عنوان پسر 
خود برگزينيم«، روشن می شود كه فرعون و همسرش 
فرزندی نداش��تند35 و نيز روشن می ش��ود كه فرزندان 
اميد آينده والدين هس��تند. در قصه حضرت يوسف نيز 
ب��ا همين مضم��ون، عزيز مصر بعد از خريدن يوس��ف 
به همس��رش ك��ه فرزندی نداش��تند،36 خطاب می كند: 
»َأْكِرِمي َمْثواُه َعسى  َأْن َیْنَفَعنا َأْو نَتَِّخَذُه َولَدا«؛37 »مقام 
وی را گرامی دار، ش��ايد برای ما سودمند باشد و يا او 

را به عنوان فرزند انتخاب كنيم«.
در سوره فرقان آمده اس��ت: عباد الرحمان از خداوند 
می خواهند كه به آنها فرزندانی ببخش��د كه روشنايی و 
شادمانی چش��م آنها باش��ند و قرة عين فرزندان عباد 
الرحمان در صورتی اس��ت كه آنه��ا همچون پدران و 
مادران خود در مسير اطاعت خداوند باشند: »َو الَِّذیَن 
َة َأْعُیٍن  یَّاِتنا ُقرَّ َیُقولُ��وَن َربَّنا َهْب لَنا ِمْن َأْزواِجن��ا َو ُذرِّ
َو اْجَعْلن��ا لِْلُمتَِّقیَن ِإمامًا«؛38 »پروردگارا! از همس��ران 
و فرزندانمان مايه روش��نی چش��م ما قرار ده، و ما را 
برای پرهيزكاران پيش��وا گ��ردان«. هدف از آنكه عباد 
رحمان، در دعای خود درخواست می كنند همسران و 
ذريه هايشان 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 می رساند كه عباد الرحمان به جز اين حاجتی 
ندارند و ني��ز آنان اهل حق اند و پيروی از هوای نفس 

نمی كنند.39
2. شخصیت بخشیدن به فرزند و محبت به او

ايجاد ارتباط عاطفی با فرزند همراه با سخنان مؤدبانه 
و ش��خصيت بخش��يدن به او، در شكل گيری شخصيت 
فرزندان و عمل به توصيه های والدين تأثير مهمی دارد، 

35 . تفسير القرآن العظيم، ج6، ص201؛ الميزان، ج16، ص13.
36 . تفسير القرآن العظيم، ج6، ص201؛ الميزان، ج11، ص110.

37 . يوسف، 21.
38 . فرقان، 74.

39 . الميزان، ج15، ص246.

اي��ن موضوع در قصه حضرت يوس��ف كاماًل مش��هود 
است:

آنجا كه حضرت يوسف خواب خود را برای پدر تعريف 
بِیِه ی��ا َأبَِت ِإنِّي َرَأْیُت َأَحَد  می كند: »ِإْذ قاَل ُیوُس��ُف ِلَ
ْمَس َو الَْقَمَر َرَأْیُتُهْم لِي ساِجِدیَن قاَل  َعَشَر َكْوَكبًا َو الشَّ
یا بَُنيَّ ل َتْقُصْص ُرْؤیاَك«؛40 »هنگامی را كه يوسف به 
پدرش گفت: پدرم من در خواب ديدم كه 11 ستاره و 
خورشيد و ماه در برابرم سجده می كنند، گفت: فرزندم 
خ��واب خود را برای برادران��ت بازگو مكن«. با چنين 
رفت��اری فرزند نيز به ط��ور متقابل همان مهر و محبت 
را نس��بت به پدر و م��ادر خود پيدا می كن��د و روابط 
ميان آنها محكم می ش��ود. چنان كه در آيه فوق مشهود 
اس��ت، نام يعقوب نيامده، بلك��ه از آن به »أب« تعبير 
ش��ده است، تا اشاره ای باشد به صفت رحمت و مهر و 
ش��فقتی كه ميان پدر و فرزند اس��ت. جمله »یا بَُنيَّ ل 

َتْقُصْص« در آيه بعدی كاماًل اين معنا را می رساند.41
همچنين هنگامی كه يعقوب از روی محبت و عاطفه به 
س��اير فرزندان خود سفارش می كند كه هنگام ورود به 
مصر از يك در وارد نش��وند: »َو قاَل یا بَِنيَّ ل َتْدُخُلوا 
َقٍة َو ما ُأْغِني  ِمْن باٍب واِحٍد َو اْدُخُل��وا ِمْن َأْبواٍب ُمَتَفرِّ
َعْنُك��ْم ِمَن اهلِل ِمْن َش��يْ ٍء«؛42 »فرزندان من از يك در 
وارد نش��ويد، بلك��ه از درهای متف��ّرق وارد گرديد و 
نمی توانم حادثه ای را كه از س��وی خدا حتمی اس��ت، 

از شما دفع كنم«.
در ديگر س��وره های قرآن نيز به اين موضوع پرداخته 

شده است:
زمانی ك��ه ابراهيم و يعقوب به فرزن��دان خود وصيت 
می كنن��د، به منظور ايجاد نزديكی با فرزندان، آنها را با 
ى بِها ِإْبراِهیُم  لف��ظ »يا بنی« خطاب می كنن��د: »َو َوصَّ
یَن َفال  بَِنی��ِه َو َیْعُق��وُب یا بَِنيَّ ِإنَّ اهلَل اْصَطف��ى  لَُكُم الدِّ
َتُموُت��نَّ ِإلَّ َو َأْنُتْم ُمْس��ِلُموَن «؛43 »و ابراهيم و يعقوب 

40 . يوسف، 4و5.
41 . الميزان، ج11، ص78.

42 . يوسف، 67.
43 . بقره، 132.
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فرزندان خود را به اي��ن آيين، وصيت كردند: فرزندان 
من، خداوند اين آيين پاك را برای ش��ما برگزيده است 
و ش��ما، جز به آيين اسالم ]تسليم در برابر فرمان خدا[ 

از دنيا نرويد«.
همچني��ن لقمان به فرزندش چنين نصيحت می كند: »یا 
بَُنيَّ ِإنَّها ِإْن َتُك ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن في  َصْخَرٍة 
��ماواِت َأْو ِفي اْلَْرِض َی��ْأِت بَِها اهللُ ِإنَّ اهلَل  َأْو ِفي السَّ
الَة َو ْأُمْر بِالَْمْعُروِف َو اْنَه  لَطیٌف َخبیٌر یا بَُنيَّ َأِق��ِم الصَّ
َع��ِن الُْمْنَكِر َو اْصِبْر َعلى  ما َأصابََك ِإنَّ ذلَِك ِمْن َعْزِم 
اْلُُمور«؛44 »پس��رم اگر به اندازه سنگينی دانه خردلی 
)كار نيك يا بد( باشد، و در دل سنگی يا در آسمانها و 
زمي��ن قرار گيرد، خداوند آن را می آورد خداوند دقيق 
و آگاه اس��ت پسرم نماز را برپا دار و امر به معروف و 
نهی از منكر كن و در برابر مصائبی كه به تو می رس��د، 

شكيبا باش كه اين از كارهای مهم است«. 
3. نگاه یكسان به فرزندان از سوی والدین

حس��ادت برادران حضرت يوسف نسبت به وی سبب 
گرديد كه آنها عليه وی دسيسه چينی كرده و او را برای 
مدتهای طوالنی از پدر دور كنند. اين حسادت در نگاه 
فرزندان يعقوب به علت تبعيضهايی بود كه پدرشان بين 
آنها و يوسف خردسال قائل بود. اين مطلب در سخنان 
آنها پيدا است: »ِإْذ قالُوا لَُیوُسُف َو َأُخوُه َأَحبُّ ِإلى  َأبِینا 
ِمنَّا َو نَْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّ َأبانا لَِفي َضالٍل ُمِبیٍن اْقُتُلوا ُیوُسَف 
َأِو اْطَرُحوُه َأْرض��ًا َیْخُل لَُكْم َوْجُه َأبِیُكْم«؛45 »هنگامی 
كه گفتند: يوسف و برادرش نزد پدر از ما محبوب ترند، 
در حالی كه ما گروه نيرومندی هس��تيم، مسّلمًا پدر ما 
در گمراهی آشكاری اس��ت، يوسف را بكشيد يا او را 
به س��رزمين دوردس��تی بيافكنيد، تا توجه پدر فقط به 
شما باش��د«. گفته شده اس��ت: چون حضرت يعقوب، 
آث��ار تقوا، كمال، رش��د و نجابت را در چهره يوس��ف 
و برادرش مش��اهده می كرد، آنها را بی نهايت دوس��ت 
می داش��ت، نه از روی هوی و ه��وس؛46 زيرا حضرت 

44 . لقمان، 16و17.
45 . يوسف، 8و9.

46 . ر.ك: مفاتيح الغيب، ج18، ص423؛ الميزان، ج11، ص91.

يعق��وب از بندگان مخلص خدا بوده و در برخی آيات 
مورد مدح قرار گرفته است.47

محبت يعقوب باعث ش��د كه غريزه حس��د در س��اير 
برادران برانگيخته ش��ود و يعقوب با آنكه می دانس��ته، 
اما در محبت آن دو به خصوص يوسف مبالغه می كرده 
و ب��ه همين علت همواره از س��اير فرزندان بر جان او 
می ترس��يده، آنها را امين او ندانسته و نمی گذاشته است 
با او خلوت كنند، همين حركات سبب شده است آتش 
كينه س��اير فرزندانش نس��بت به آن دو بيشتر شود، به 
حدی كه با توجه به آيه »قاَل یا بَُنيَّ ل َتْقُصْص ُرْؤیاَك 
َعل��ى  ِإْخَوِتَك َفَیِكیُدوا لََك َكْی��دا«؛48 »گفت: فرزندم 
خواب خ��ود را برای برادرانت بازگ��و مكن، كه برای 
تو نقش��ه )خطرناكی( می كشند«، يعقوب آثار آن را در 
قيافه آنان مشاهده می كرده است49 و حتی برادران وی 
در مقابل اين تبعيض می گفتند ما جماعتی قوی هستيم 
و نس��بت به آن دو كه كوچك تر هس��تند، شايسته تر به 
محبت مي باشيم:50 »ِإْذ قالُوا لَُیوُسُف َو َأُخوُه َأَحبُّ ِإلى  

َأبِینا ِمنَّا َو نَْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّ َأبانا لَِفي َضالٍل ُمِبین«.51
فخ��ررازی در خصوص دالي��ل توجه حضرت يعقوب 
به حضرت يوس��ف می نويسد: حضرت يعقوب فضيلتی 
برای آن دو نس��بت به س��اير فرزندان قائل نبود، مگر 
در محبت كه آن هم به دس��ت بش��ر نيست و انسان در 
آن معذور اس��ت و به همين دليل جای سرزنشی وجود 
ندارد.52 با توجه به عصمت انبيا و عدم س��هو و اشتباه 
از سوی آنها از نگاه تشيع و همچنين با توجه به موارد 
ذكر ش��ده در تفاسير، حضرت يوسف به دليل سن كم و 
آثار نبوت بيش��تر مورد توج��ه پدر بوده، از اين رو در 
آيات، حس��ادت برادران به اغوا و وسوسه های شيطان 
نس��بت داده شده است: »قاَل یا بَُنيَّ ل َتْقُصْص ُرْؤیاَك 
ْنساِن  طاَن لِْلِ ��یْ َعلى  ِإْخَوِتَك َفَیِكیُدوا لََك َكْیداً ِإنَّ الشَّ

47 . ص، 45و46.
48 . يوسف، 5.

49 . الميزان، ج11، ص91.
50 . انوار التنزيل، ج3، ص155.

51 . يوسف، 8.
52 . مفاتيح الغيب، ج18، ص423.

71

نی
قرآ

ی 
ه ها

قص
در 

ده 
نوا

خا
ی 

گو
ال



َعُدوٌّ ُمِبیٌن«.53 اما براساس آيات، می توان نتيجه گرفت: 
تبعيض والدين بين فرزندان، رش��ك آنه��ا را به دنبال 
دارد و روابط ميان آنها با ساير اعضای خانواده و حتی 

پدر و مادر را تحت شعاع قرار می دهد.
4. مشورت والدین با فرزندان

محبت ب��ه فرزندان و ش��خصيت دادن به آنها، س��بب 
می ش��ود رابطه ميان والدين و فرزندان پررنگ ش��ود، 
فرزندان مس��ائل ي��ا موضوعاتی را كه ب��ا آن روبه رو 
هس��تند، به والدي��ن خود بگويند و والدين با تش��ويق 
ي��ا نهی درباره آن مس��ائل، راهنماييهای الزم را انجام 
دهن��د. نمون��ه آن در قصه حضرت يوس��ف مش��اهده 
می ش��ود، آنجا كه حضرت يوس��ف خواب��ش را برای 
« كه نش��ان  پدرش تعريف می كند و پدر با لفظ »یا بَُنيَّ
دهنده نزديكی و دوس��تی او با پسر خردسالش است، 
او را از تعريف خواب برای برادرانش نهی می كند: »ل 
َتْقُصْص ُرْؤیاَك« و علت آن را برای وی اين گونه بيان 

می كند: »َفَیِكیُدوا لََك َكْیداً«.
اگر فرزند به سن بلوغ عقلی و جسمی و به درجه ای از 
پختگی رسيده باشد، می  تواند راهنماييها و راهكارهای 
س��ازنده برای خود و خانواده داش��ته باش��د و آن در 
صورتی اس��ت كه والدين با دقت به س��خنان فرزندان 
خود گوش داده و درايت كافی در برخورد با مس��ائل 
داشته باشند،  چنان كه در قصه حضرت موسی و دختران 
شعيب مشاهده می شود كه دختر شعيب به امين و قوی 
بودن حضرت موسی پی مي برد و به پدر خود پيشنهاد 
مي ده��د او را برای كمك به خان��واده و كار نزد خود 
نگهدارد: »قالَْت ِإْحداُهما یا َأبَِت اْس��َتْأِجْرُه ِإنَّ َخْیَر َمِن 
اْس��َتْأَجْرَت الَْقِويُّ اْلَِمی��ن«؛54 »يكی از آن دو )دختر( 
گفت: پدرم او را اس��تخدام كن؛ زيرا بهترين كسی را كه 
می توانی اس��تخدام كنی، آن كسی است كه قوّی و امين 
باشد«. پدر نيز گوش بسته سخنان دختر را نمي پذيرد، 
بلك��ه علت را مي پرس��د كه از كج��ا می داند او قوی و 

53 . يوسف، 5.
54 . قصص، 26.

امين اس��ت؟ و دختر پاسخ مي دهد او صخره ای را بلند 
ك��رد كه 10 نف��ر آدم نمی توانس��تند آن را بلند كنند و 
هنگامی ك��ه همراه او آمدم، جلوت��ر راه می رفت و به 
من می گفت: از پش��ت س��ر بيا.55 دختر شعيب از نحوه 
عمل موس��ی در آب دادن به گوس��فندان، فهميده است 
كه او نيرومند و قوی اس��ت و همچنين از غيرتي كه از 
خود نش��ان داده و گوسفندان آنها را سيراب كرده و نيز 
از نح��وه راه رفتن او تا خان��ه، به عفت و امانت او پی 
ًة ِمَن  ا َوَرَد ماَء َمْدَیَن َوَجَد َعَلْیِه ُأمَّ برده اس��ت.56 »َو لَمَّ
النَّاِس َیْسُقوَن َو َوَجَد ِمْن ُدوِنِهُم اْمَرَأَتْیِن َتُذوداِن قاَل ما 
عاُء َو َأبُونا َشْیٌخ  َخْطُبُكما قالَتا ل نَْس��ِقي َحتَّى ُیْصِدَر الرِّ
ل«؛57 »و هنگامی  َكِبیٌر  َفَس��قى  لَُهما ُث��مَّ َتَولَّى ِإلَى الظِّ
كه به )چاه( آب مدين رس��يد، گروه��ی از مردم را در 
آنجا ديد كه چهارپايان خود را س��يراب می كنند 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 نمی دهيم، تا چوپانها همگی خارج شوند و پدر ما 
پيرمرد كهنس��الی است موسی برای )گوسفندان( آن دو 

آب كشيد، سپس رو به سايه آورد«.
ارزش قائل ش��دن به فرزند و مش��ورت با او در قصه 
حضرت ابراهيم نيز مش��اهده می ش��ود؛ مش��ورتی كه 
فرزن��د در جريان امور مهم زندگی قرار گيرد، آمادگی 
ا بََلَغ َمَعُه  او بررس��ی شود و آس��يبی ايجاد نكند. »َفَلمَّ
��ْعَي قاَل یا بَُنيَّ ِإنِّي َأری  ِفي الَْمن��اِم َأنِّي َأْذبَُحَك  السَّ
َفاْنُظْر ما ذا َتری «؛58 »گفت: پسرم من در خواب ديدم 

كه تو را ذبح می كنم، نظر تو چيست«.
5. توجه به آینده فرزندان و دعا در حق آنها

انس��ان با ايمان از همان ابتدای تولد فرزند و حتی قبل 
از آن، به مسائلی توجه دارد كه در زندگی ايمانی آينده 
فرزن��د او تأثير دارد. در آيه »َربَّنا َهْب لَنا ِمْن َأْزواِجنا 

55 . ر.ك: مفاتيح الغيب، ج24، صص590و591؛ تفسير القرآن العظيم، 
ج6، ص207.

56 . الميزان، ج16، ص27.
57 . قصص، 23و24.

58 . صافات، 102.
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َة َأْعُیٍن َو اْجَعْلنا لِْلُمتَِّقیَن ِإماما«،59 از قول  یَّاِتن��ا ُقرَّ َو ُذرِّ
عب��اد الرحم��ن تقاضای فرزند قرة عين هم��راه با تقوا 

شده است.
خداون��د در قصه حضرت مريم می فرماي��د: »ِإْذ قالَِت 
راً  اْمَرَأُت ِعْمراَن َربِّ ِإنِّي نََذْرُت لََك ما ِفي بَْطِني ُمَحرَّ
ا َوَضَعْتها قالَْت  ِمیُع الَْعِلیُم َفَلمَّ ي ِإنََّك َأْنَت السَّ َفَتَقبَّْل ِمنِّ
َربِّ ِإنِّ��ي َوَضْعُتها ُأْنثى  َو اهللُ َأْعَلُم بِما َوَضَعْت َو لَْیَس 
ْیُتها َمْرَیَم َو ِإنِّي ُأِعیُذها بَِك  َكُر َكاْلُْنثى  َو ِإنِّي َس��مَّ الذَّ
ِجیِم  َفَتَقبََّلها َربُّها بَِقُبوٍل َحَسٍن  ْیطاِن الرَّ یََّتها ِمَن الشَّ َو ُذرِّ
َو َأْنَبَتها نَباتًا َحَس��نا«؛60 »هنگامی را كه همسِر عمران 
گف��ت: خداوندا آنچ��ه را در رحم دارم، ب��رای تو نذر 
ر باشد. از من بپذير، كه تو شنوا و دانايی،  كردم، كه محرَّ
ول��ی هنگامی كه او را به دنيا آورد، گفت: خداوندا من 
او را دخت��ر آوردم � ولی خدا از آنچه او به دنيا آورده 
بود، آگاه تر بود � 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 می دهم. خداون��د، او ]مريم [ را 
ب��ه طرز نيكويی پذيرفت و به طرز شايس��ته ای، )نهال 
وجود( او را رويانيد«. در اين آيه همسر عمران فرزند 
خود را برای خداوند نذر می كند كه در معبد به خدمت 
و عب��ادت او بپردازد و فرزن��د و فرزندان فرزندش را 
از ش��ر ش��يطان در پناه او قرار می ده��د. در ادامه آيه 
اس��تجابت دعای او مبرهن اس��ت كه خداوند دعای او 
را قبول كرده و پرورش نيكويی را به او داده است. در 
آيه تقبل آمده اس��ت و فرق تقبل با قبول اين است كه 
تقبل به معنای يك نوع قبول رضايت درونی اس��ت.61 
همچني��ن زكري��ا با ديدن حض��رت مري��م از خداوند 
می خواهد كه به او نيز ذريه طيبه عنايت كند: »ُهنالَِك 
َبًة  یًَّة َطیِّ َدع��ا َزَكِریَّا َربَُّه قاَل َربِّ َهْب لِي ِمْن لَُدْنَك ُذرِّ
ي  عاِء  َفناَدْتُه الَْمالئَِكُة َو ُهَو قائٌِم ُیَصلِّ ِإنََّك َس��ِمیُع الدُّ
قًا بَِكِلَمٍة ِمَن  َك بَِیْحیى  ُمَصدِّ ��رُ ِفي الِْمْحراِب َأنَّ اهلَل ُیَبشِّ

59 . فرقان، 74.
60 . آل عمران، 37-35.

61 . الميزان، ج3، ص173.

الِِحیَن«؛62 »در آنجا  داً َو َحُصوراً َو نَِبیًّا ِمَن الصَّ اهلِل َو َسیِّ
بود كه زكريا پروردگار خويش را خواند و عرض كرد: 
خداوندا از طرف خود فرزند پاكيزه ای به من عطا فرما 
ك��ه تو دعا را می ش��نوی و هنگامی ك��ه او در محراب 
ايس��تاده، مشغول نيايش بود، فرشتگان او را صدا زدند 
كه خدا تو را به يحيی بش��ارت می دهد )كسی( كه كلمه 
خدا ]مسيح [ را تصديق می كند و رهبر خواهد بود و از 
هوسهای سركش بركنار و پيامبری از صالحان است«. 
انس��ان طيّب كسی اس��ت كه از پليدی جهل و فسق و 
فجور و اعمال زش��ت و قبيح خالی و دور باش��د و با 
زيور عمل و ايمان و اعمال نيك آراس��ته باشد63 كه با 
قًا بَِكِلَمٍة  َك بَِیْحیى  ُمَصدِّ ��رُ توجه به جمله »َأنَّ اهلَل ُیَبشِّ
الِِحیَن«،64   داً َو َحُص��وراً َو نَِبیًّا ِم��َن الصَّ ِمَن اهلِل َو َس��یِّ
دعای زكريا مستجاب می شود و خداوند به او فرزندی 
طيب و صالح می بخشد. بنابراين كسی كه فرزند صالح 
و طيب��ی بخواهد، ابت��دا از خداوند كم��ك می طلبد و 
چون به اين موضوع برای فرزند خود توجه داش��ته، به 
ط��ور قطع تالش خود را به كار می گيرد، تا از عواملی 
ك��ه فرزن��د او را صالح و س��المت می گرداند، كوتاهی 
نكند، از جمله روزی او را از راه حالل به دست آورد: 
باِت َو اْعَمُل��وا صالِحًا«؛65 »از غذاهای  یِّ »ُكُلوا ِمَن الطَّ
ا  پاكيزه بخوريد، و عمل صالح انجام دهيد«؛ »َفُكُلوا ِممَّ
بًا« و در ش��ناخت خداوند و چگونگی  َغِنْمُتْم َحالًل َطیِّ
الِة  بندگی اش، او را راهنمايی كند: »َو ْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ
َو اْصَطِبْر َعَلْیها«؛66 »َأْم ُكْنُتْم ُش��َهداَء ِإْذ َحَضَر َیْعُقوَب 
الَْم��ْوُت ِإْذ ق��اَل لَِبِنیِه ما َتْعُبُدوَن ِمْن بَْع��ِدي قالُوا نَْعُبُد 
ِإلَهَك َو ِإلَه آبائَِك ِإْبراِهیَم َو ِإْسماِعیَل َو ِإْسحاَق ِإلهًا 
واِحداً َو نَْحُن لَُه ُمْس��ِلُموَن«؛67 »آيا هنگامی كه مرگ 
يعقوب فرا رسيد، شما حاضر بوديد، در آن هنگام كه به 
فرزندان خود گفت: پس از من، چه چيز را می پرستيد، 

62 . آل عمران، 38و39.
63 . مفردات الفاظ القرآن، ص528.

64 . آل عمران، 38.
65 . مؤمنون، 51.

66 . طه، 132.
67 . بقره، 133.
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گفتند: خدای تو و خدای پدرانت، ابراهيم و اسماعيل و 
اسحاق، خداوند يكتا را و ما در برابر او تسليم هستيم«.

ب( رفتار فرزندان با والدین
در آيات قرآن كريم نيكی به والدين در كنار پرس��تش 
خداون��د آمده اس��ت: »و اْعُبُدوا اهلَل َو ل ُتْش��ِرُكوا بِِه 
َشْیئًا َو بِالْوالَِدْیِن ِإْحسانًا«؛68 »و خدا را بپرستيد و هيچ 
چي��ز را همتای او قرار ندهيد و به پ��در و مادر نيكی 
كنيد« كه اهميت و لزوم احترام به والدين را می رساند، 
ب��ه خصوص م��ادران كه از زمان وضع حمل تا رش��د 
ْیَنا  فرزند، زحمتهای زيادی را متحمل می شوند: »َو َوصَّ
ُه َوْهنًا َعلى  َوْهٍن َو ِفصالُُه ِفي  ْنساَن بِوالَِدْیِه َحَمَلْتُه ُأمُّ اْلِ
عاَمْیِن َأِن اْشُكْر لِي َو لِوالَِدْیَك ِإلَيَّ الَْمِصیُر«؛69 »و ما 
به انسان درباره پدر و مادرش سفارش كرديم، مادرش 
او را ب��ا ناتوان��ی روی ناتوان��ی حمل ك��رد  و دوران 
ش��يرخوارگی او در دو سال پايان می يابد كه برای من 
و برای پدر و مادرت ش��كر بجا آور كه بازگش��ت به 
سوی من است«. تش��كر از پدر و مادر آن قدر اهميت 
دارد كه خداوند در اين آيه با يك فعل مشترك با خدا 
آن را بي��ان می كند. چني��ن موضوعی در قصه حضرت 
مريم و حضرت عيس��ی مشهود است كه چون حضرت 
عيس��ی در گهواره به سخن آمد، خود را عبداهلل خواند 
و خود را س��فارش شده به نماز و زكات معرفی كرد و 
در ادامه فرمود كه س��فارش شده ام به مادر خود نيكی 
كن��م: »قاَل ِإنِّي َعْبُد اهلِل آتاِنَي الِْكت��اَب َو َجَعَلِني نَِبیًّاَو 
كاِة  الِة َو الزَّ َجَعَلِني ُمباَركًا َأْیَن ما ُكْنُت َو َأْوصاِني بِالصَّ
ا بِوالَِدِتي َو لَْم َیْجَعْلِني َجبَّاراً َشِقیًّا«؛70  ما ُدْمُت َحیًّا َو بَرًّ
»گفت: من بنده خدايم او كتاب )آس��مانی( به من داده 
و مرا پيامبر قرار داده اس��ت و مرا � هرجا كه باش��م � 
وجودی پربركت قرار داده و تا زمانی كه زنده ام، مرا به 
نماز و زكات توصيه كرده اس��ت و مرا نسبت به مادرم 
نيكوكار قرار داده و جبّار و ش��قی قرار نداده اس��ت«. 
سخن مس��يح درباره نيكی به مادرش ش��ايد اشاره به 

68 . نساء، 36.
69 . لقمان، 14.

70 . مريم، 32-30.

اين باش��د كه او را از زنا منزه بداند؛ زيرا اگر حضرت 
عيسی زانيه بود، رسول معصوم نبود كه مأمور به تعظيم 

در برابر مادر خود باشد.71
احترام به والدين در قصه حضرت يوس��ف چنين بيان 
ا َدَخُلوا َعلى  ُیوُس��َف آوی  ِإلَْیِه َأبََوْیِه َو  می ش��ود: »َفَلمَّ
ق��اَل اْدُخُلوا ِمْصَر ِإْن ش��اَء اهللُ آِمِنیَن َو َرَفَع َأبََوْیِه َعَلى 
دا«؛72 »و هنگامی كه بر يوسف  وا لَُه ُس��جَّ الَْعْرِش َو َخرُّ
وارد شدند، او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت، و 
گفت: همگی داخل مصر ش��ويد، كه ان شاء اهلل در امن 
و امان خواهيد بود و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند 
و همگی به خاطر او به سجده افتادند و گفت: پدر اين 
تعبير خوابی اس��ت كه قباًل ديدم«. »َو َرَفَع َأبََوْیِه َعَلى 
الَْعْرِش«، بدين معنا اس��ت كه حضرت يوس��ف، پدر و 
مادرش را بر تخت س��لطنتی نشاند كه خود بر آن تكيه 
می زد؛73 يعنی بعد از آنكه خانواده يوس��ف وارد مصر 
ش��دند، آن حضرت با آنكه مقام سلطنتی داشت، پدر و 
مادر خود را گرامی داش��ت و برای بزرگداشت بيشتر، 
آن دو را باالی تخت خود برد. گفته ش��ده كه س��جده 
يعقوب برای خداوند و ش��كر به درگاه او، برای تجديد 

نعمت بوده است.74 
ج( رفتار خواهران و برادران با یکدیگر

پيون��د خونی، رابطه ای عاطف��ی و صميمی را به همراه 
دارد، به ويژه آنكه طرفي��ن با همديگر خواهر و برادر 
باش��ند و نمونه ای از اين احس��اس در دعای حضرت 
موس��ی به درگاه خداوند تجلی يافته است، هنگامی كه 
آن حضرت فرمود: »َو اْجَعْل لِي َوِزیراً ِمْن َأْهِلي هاُروَن 
َأِخي  اْش��ُدْد بِِه َأْزِري َو َأْش��ِرْكُه ِفي َأْمِري«.75 خواهر 
و برادر می توانند در طوفان حوادث و مشكالت، ياور 
همديگ��ر باش��ند، چنان كه حضرت موس��ی در دعای 
خود از خداوند خواست برادرش را به عنوان حامی و 

71 . مفاتيح الغيب، ج21، ص536.
72 . يوسف، 99و100.

73 . الميزان، ج 11، ص247؛ مجمع البيان، ج 5، ص406.
74 . مفاتيح الغيب، ج 18، ص511؛ الميزان، ج11، ص255.

75 . طه، 32-29.
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پش��ت گرمی قوی در مسير دعوت برای او قرار دهد و 
خداوند دعای او را اجابت كرد: »قاَل َسَنُش��دُّ َعُضَدَك 
بَِأِخیَك«.76 نمونه ای از اين احس��اس عاطفی در سوره 
قصص مشاهده می شود، آنجا كه خواهر حضرت موسی 
تا رس��يدن نوزاد به محل ام��ن وی را تعقيب كرد 77 و 
يا آنجا حضرت يوس��ف كه با آن همه خيانت و ستمی 
كه از ناحيه برادران خود ديد، آنها را گرامی داش��ت.78 
اما برعكس عمل برادران يوس��ف در حق او در آيات 
قرآن كريم مورد مذمت قرار گرفته است همچنين عفو 
و بخشش يك ضرورت در روابط خويشاوندی است، 
وقت��ی هارون غضب و خش��م موس��ی را در ماجرای 
گوس��اله پرستی بنی اسرائيل مش��اهده كرد، با توجه به 
آيه »قاَل َیا ْبَن ُأمَّ ل َتْأُخْذ بِِلْحَیِتي َو ل بَِرْأِس��ي«،79 با 
«، س��عی داشت عكس العملی عاطفی با  لفظ »َیا ْبَن ُأمَّ
او داشته باشد و حضرت يوسف در اوج اقتدار برادران 
خود را مورد لطف و گذش��ت خود ق��رار داد كه الزم 
اس��ت انسان نه تنها نسبت به برادران خونی خود، بلكه 

با همه برادران دينی خود چنين رفتاری داشته باشد.

4( رفتار افـراد خانواده در ارتباط با دیگران در 
اجتماع

برخورد ناشايست و نامناسب با افراد در جامعه دانسته 
يا ندانس��ته آس��يبهايی را به فرد و به تب��ع آن به پيكر 
خانواده وارد می كن��د، بنابراين اعتماد اعضای خانواده 
نس��بت به يكديگ��ر و ايجاد محيط��ی آرام در خانه با 
روابط اف��راد در اجتماع به ويژه با غي��ر محارم رابطه 
تنگاتنگ و مس��تقيمی دارد. از اين رو برای حفظ بنيان 
خانواده و س��الم بودن افراد، ق��رآن كريم توصيه هايی 
ب��ه مخاطبان خود داش��ته و برای تأثي��ر عميق تر آن، 
الگوهاي��ی را معرفی كرده و از رفتار شايس��ته س��خن 
رانده اس��ت، تا در عين حال كه فرد از آسيبهايی كه او 

76 . قصص، 35.

77 . قصص، 11.

78 . يوسف، 92.
79 . طه، 94.

را تهديد می كند، در امان می ماند، بتواند فعاليتهای خود 
را انجام داده، استعدادهای خود را به فعليت برساند كه 

در ذيل به برخی از موارد آن  پرداخته می شود.
الف( لزوم حجاب و حیا برای زنان

ب��ا توج��ه به آي��ات 30 و 31 س��وره نور ك��ه درباره 
برخورد ب��ا غير محارم و به خص��وص در زمينه نگاه 
ك��ردن، توصيه هايی به مؤمنان می كن��د، می توان گفت 
نگاه مقدمه گناه اس��ت، بنابراين انسان باايمان و متعهد 
چشمان خود را به نامحرم نمی افكند. اما تنها آن كفايت 
نمی كند؛ زيرا وی از نگاهها و س��وء قصد های افراد غير 
محارم در امان نيست، به همين دليل خداوند در آياتی 
از س��وره احزاب، ن��گاه به زن نامح��رم را بر مردان و 
نگاه ب��ه مرد نامحرم را بر زنان تحريم فرموده اس��ت: 
وا ِمْن َأْبصاِرِهْم َو َیْحَفُظوا ُفُروَجُهْم  »ُقْل لِْلُمْؤِمِنیَن َیُغضُّ
ذلَِك َأْزكى  لَُهْم ِإنَّ اهلَل َخِبیٌر بِما َیْصَنُعوَن. ُقْل لِْلُمْؤِمناِت 
«؛80 »به مؤمنان بگو چش��مهای  َیْغُضْضَن ِمْن َأْبصاِرِهنَّ
خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگيرند، و عفاف خود 
را حف��ظ كنند، اين برای آنان پاكيزه تر اس��ت، خداوند 
از آنچ��ه انجام می دهيد، آگاه اس��ت و به زنان باايمان 
بگو چشمهای خود را  فروگيرند«.81 در عبارت »َو ل 
«، منظور از زينت زنان، مواضع و محل  ُیْبِدی��َن ِزیَنَتُهنَّ
زينت است؛ زيرا اظهار خود زينت از قبيل گوشواره و 

دست بند حرام نيست.82 
همچنين در آيه »یا َأیَُّها النَِّبيُّ ُقْل ِلَْزواِجَك َو بَناِتَك 
َو ِنس��اِء الُْمْؤِمِنی��َن ُیْدِنیَن َعَلْیِهنَّ ِم��ْن َجالبِیِبِهنَّ ذلَِك 
َأْدنى  َأْن ُیْعَرْفَن َفال ُیْؤَذْین«؛83 »ای پيامبر به همس��ران 
و دختران��ت و زنان مؤمنان بگو: جلبابها ]روس��ريهای 
بلند[ خود را بر خويش فروافكنند، اين كار برای اينكه 
ش��ناخته ش��وند و مورد آزار قرار نگيرند، بهتر است« 
حجاب را به زنان مؤمن سفارش می كند و بيان می دارد 
حجاب و پوش��اندن همه بدن برای اهل عفت به صالح 

80 . نور، 30و31.
81 . الميزان، ج 15، ص112.

82 . همان.
83 . احزاب، 59.
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نزديك تر اس��ت. در نتيجه وقتی به اين عنوان شناخته 
شدند، اهل فسق و فجور متعّرض آنان نمی گردند.84 

افزون بر اوامر و نواهی كه در قرآن آمده است، خداوند 
در شكل قصه   نيز مواردی از حجب و حيا را به صورت 
ملموس و روش��ن بيان كرده اس��ت، از جمله در قصه 
حضرت موس��ی در شهر مدين آمده است: هنگامی كه 
حضرت موسی وارد مدين می شود، دخترانی را می بيند 
كه در كناری ايستادند، از كناره گيری آنها از آب دادن، 
ا َوَرَد  متوج��ه حجب و عفاف آن دو می ش��ود:85 »َو لَمَّ
وَن َو َوَجَد ِمْن  ًة ِمَن النَّاِس َیْس��قُ ماَء َمْدَیَن َوَجَد َعَلْیِه ُأمَّ
ُدوِنِهُم اْمَرَأَتْیِن َتُذوداِن قاَل ما َخْطُبُكما قالَتا ل نَْس��ِقي 
ٌخ َكِبیر«؛86 »و هنگامی  عاُء َو َأبُونا َش��یْ َحتَّى ُیْصِدَر الرِّ
كه به )چاه( آب مدين رس��يد، گروه��ی از مردم را در 
آنجا ديد كه چهارپايان خود را س��يراب می كنند 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 نمی دهي��د، گفتند: ما آنه��ا را آب نمی دهيم، تا 
چوپانها همگی خارج ش��وند و پدر ما پيرمرد كهنسالی 
اس��ت«. در ادامه قصه به حيای آن دو اشاره می شود: 
»َفجاَءْتُه ِإْحداُهما َتْمِش��ي َعَلى اْس��ِتْحیاء«؛87 »ناگهان 
يكی از آن دو به س��راغ او آمد، در حالی كه با نهايت 
حيا گام برمی داش��ت«. استحيا به حفظ خود از ضعف 
و نقصان و دوری از عيب و هرگونه بدی بر می گردد و 
آن طلب س��المتی و به طور مطلق حيات است و ضد 
وقاحت و زش��تی اس��ت.88 آيه حيای دختر هنگام راه 
رفتن را بي��ان می كند، اگر كلمه اس��تحيا نكره و بدون 
الف و الم آمده اس��ت، برای رساندن عظمت آن حالت 
اس��ت و منظور از راه رفتن بر اس��تحيا اين اس��ت كه 
عف��ت و نجاب��ت از راه رفتن او پيدا ب��ود89 و عبارت 

84 . ر.ك: الكشاف، ج 3، ص561؛ الميزان، ج 16، ص341.
85 . الميزان، ج16، ص26.

86 . قصص، 23.

87 . قصص، 25.
88 . التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج 2، ص339.

89 . الميزان، ج16، ص27.

»قالَْت ِإنَّ َأبِي َیْدُعوَك لَِیْجِزَیَك َأْجَر ما َسَقْیَت لَنا«؛90 
»گف��ت: پدرم از تو دعوت می كند تا مزد آب دادن )به 
گوس��فندان( را كه برای ما انجام دادی به تو بپردازد«، 
ادب دختر ش��عيب را می رس��اند كه به ط��ور مطلق از 
حضرت موس��ی چيزی طل��ب و خواهش نكرد كه در 
آن توه��م ريبه ش��ود، بلكه گفت: پدرم ت��و را به دليل 
آب دادن گوس��فندان و كمك به ما دعوت كرده اس��ت 
و می خواهد تو را پاداش دهد.91 كالم دختر ش��عيب در 
آيه دالل��ت بر ادخال س��رور دارد؛ يعنی او خودش با 

خوشحالی اين را بيان می كرد.92
چنين موضوعی در مورد زنان پيامبر در سوره احزاب 
آمده اس��ت كه در آن خداوند ب��ه زنان پيامبر در مورد 
چگونگ��ی صحبت كردن با نامحرم��ان توصيه هايی را 
ساِء  ارائه كرده است: »یا ِنساَء النَِّبيِّ لَْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النِّ
ِإِن اتََّقْیُت��نَّ َف��ال َتْخَضْعَن بِالَْقْوِل َفَیْطَم��َع الَِّذي ِفي َقْلِبِه 
َمَرٌض َو ُقْل��َن َقْوًل َمْعُروفًا«؛93 »ای همس��ران پيامبر! 
ش��ما همچون يك��ی از آنان معمولی نيس��تيد، اگر تقوا 
پيش��ه كنيد،  پس به گونه ای هوس انگيز سخن نگوييد 
ك��ه بيماردالن در ش��ما طمع كنند، و س��خن شايس��ته 
بگويي��د«. ُخُضوع يعنی حالتی با ذل��ت و نرمی،94 در 
اص��ل تواضع مقارن با حالت تس��ليم اس��ت و خضوع 
مرتبه ای باالتر از تواضع است كه در آن كالم به سمت 
ذل و نرمی می رود. آيه بيان می كند كه زنان در س��خن، 
منطق و مذاكرات خود، حالت خضوع نداش��ته باش��ند 
و پوش��يده نيست اين نوع سخن آش��كار كردن زينت 
است، بلكه آن شديدتر و حتی مورد تأكيد بيشتری در 
تحريك تمايالت و طمع افراد است، هرچند كه قصد و 
نيت سوئی نباشد و اين حالت در مقابل و ديدار با مرد 
بيگانه حرام و ممنوع اس��ت، چه به طور عمد و چه از 

روی غفلت باشد.95
90 . قصص، 25.

91 . تفسير القرآن العظيم، ج6، ص206.
92 . التحرير و التنوير، ج20، ص42.

93 . احزاب، 32.
94 . لسان العرب، ج 8، ص73 . نيز ر.ك: تاج العروس، ج 11، ص97.

95 . ر.ك: التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج 3، ص78.
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در اين جمله زنان را از خضوع در كالم نهی می كند، كه 
مبادا در نتيجه آن، مردی كه در دل بيمار است، به طمع 
بيافتد96 و منظور از بيماری دل، نداش��تن نيروی ايمان 
اس��ت، آن نيرويی كه آدمی را از ميل به سوی شهوات 
باز می دارد. »َو ُقْلَن َقْوًل َمْعُروفًا«؛ يعنی سخن معمول 
و مستقيم كه شرع و عرف اسالمی آن را پسنديده دارد 
و تنه��ا مدلول خود را برس��اند97 و آن نيز دور از ريبه 
باش��د كه باعث طمع افروزی در كس��ی نشود.98 چنين 
نحوه سخن گفتن  به تبعيت شامل ساير زنان می شود.99
مس��ئله حيا و عفاف در قصه حضرت مريم نيز مشهود 
است: »َفَأْرَسْلنا ِإلَْیها ُروَحنا َفَتَمثََّل لَها بََشراً َسِویًّا«؛100 
»و مي��ان خود و آنان حجابی افكن��د )تا خلوتگاهش 
از ه��ر نظر برای عبادت آماده باش��د(. در اين هنگام، 
ما روح خود را به س��وی او فرس��تاديم و او در شكل 
انسانی بی عيب و نقص، بر مريم ظاهر شد«. روحی كه 
به س��وی مريم فرستاده شده بود، به صورت بشر ممثل 
ش��د، و معنای تمثل و تجسم به صورت بشر اين است 
كه در ح��واس بينايی مريم به اين صورت محس��وس 
ش��ود، وگرنه در واقع باز همان روح اس��ت نه بشر.101 
حضرت مريم تصور می كرد كه وی بش��ری است كه به 
قصد س��وء بدانجا شده، بنابراين خود را به پناه رحمان 
س��پرد، تا رحمت عامه الهی را كه هدف نهايی منقطعين 
عباد اس��ت، متوجه خود س��ازد:102 »قالَْت ِإنِّي َأُعوُذ 
ْحمِن ِمْنَك ِإْن ُكْن��َت َتِقیًّا«؛103 يعنی مريم گفت كه  بِالرَّ
من از تو به رحمان پناه می برم، اگر تو با تقوی باشی، و 
چون بايد با تقوی باش��ی، پس همان تقوايت بايد تو را 
از س��وءقصد و متعرض شدنت به من بازدارد. پس اين 
آيه از قبيل خطابی است كه در امثال آيات »َو اتَُّقوا اهلَل 

96 . تفسير القرآن العظيم، ج6، ص364؛ الميزان، ج 16، ص310.
97 . الميزان، ج 16، ص310.

98 . روح المعاني، ج11، ص187.
99 . تفسير القرآن العظيم، ج6، ص364.

100 . مريم، 17.
101 . الميزان، ج14، ص37.
102 . همان، ج14، ص42.

103 . مريم، 18.

ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنی��َن«؛104 »و از خدا بپرهيزيد، اگر ايمان 
ُل��وا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن«؛105  داري��د« و »َو َعَلى اهلِل َفَتَوكَّ
»و ب��ر خدا ت��وكل كنيد، اگر ايمان داري��د« به مؤمنان 
ش��ده اس��ت106 و از قول آن روح يا فرشته  آمده است: 
»قاَل ِإنَّما َأنَا َرُسوُل َربِِّك ِلََهَب لَِك ُغالمًا َزِكیًّا«؛107 
»گفت: من فرس��تاده پروردگار توام )آمده ام( تا پس��ر 
پاكيزه ای به تو ببخش��م« و مريم پاسخ می دهد: »قالَْت 
َأنَّ��ى َیُك��وُن لِي ُغالٌم َو لَْم َیْمَسْس��ِني بََش��ٌر َو لَْم َأُك 
بَِغیًّا«؛108 »گفت: چگونه ممكن است فرزندی برای من 
باشد؟! در حالی كه تاكنون انسانی با من تماس نداشته، 

و زن آلوده ای هم نبوده ام«.
پن��اه آوردن حض��رت مريم به خداون��د رحمان از آن 
ص��ورت زيبای فائقه نيكو، داللت ب��ر عفت و ورع او 
دارد و ش��مايل روح ب��ا آن ويژگيها آزمايش��ی برای 
حضرت مريم و عفت او بود.109 چگونگی واكنش مردم 
در مقابل حضرت مريم بعد از حاضر ش��دن او در ميان 
جمع، حكايت از ناپس��ند بودن پديده زنا و اختالط با 
نامحرم��ان در آن زمان دارد، به ويژه با س��ابقه حجب 
و حيايی كه از مريم س��راغ داش��تند: »َفَأَتْت بِِه َقْوَمها 
َتْحِمُلُه قالُوا یا َمْرَیُم لََقْد ِجْئِت َشْیئًا َفِریًّا یا ُأْخَت هاُروَن 
م��ا كاَن َأبُوِك اْمَرَأ َس��ْوٍء َو ما كانَْت ُأمُّ��ِك بَِغیًّا«؛110 
»در حال��ی ك��ه او را در آغوش گرفته بود، نزد قومش 
آورد، گفتند: ای مريم كار بس��يار عجيب و بدی انجام 
دادی، ای خواه��ر هارون! نه پدرت مرد بدی بود، و نه 
م��ادرت زن بدكاره ای«. »فری« ب��ه معنای نوظهور و 

عظيم است.111
ب( لزوم عفت و حیا برای مردان

قسمت زيادی از قصه حضرت يوسف حكايت از عفت 

104 . مائده، 57.

105 . مائده، 23.
106 . الميزان، ج14، ص42.

107 . مريم، 19.

108 . مريم، 20.
109 . الكشاف، ج 3، ص9. نيز ر.ك: روح المعاني، ج 8، ص395.

110 . مريم، 27و28.
111 . كتاب العين، ج 8، ص282. 
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و پاك دامنی او دارد، درباره ش��رايطی كه همسر عزيز 
مصر در خان��ه خود به وجود آورد، تا بتواند يوس��ف 
را ب��ه گناه وادارد آمده اس��ت: »َو راَوَدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي 
بَْیِتها َعْن نَْفِسِه َو َغلََّقِت اْلَْبواَب َو قالَْت َهْیَت لََك قاَل 
الُِموَن  َمعاَذ اهلِل ِإنَُّه َربِّي َأْحَس��نَ َمْث��واَي ِإنَُّه ل ُیْفِلُح الظَّ
ِه  ��ْت بِِه َو َهمَّ بِه��ا لَ��ْو ل َأْن َرأی  بُْرهاَن َربِّ َو لََق��ْد َهمَّ
��وَء َو الَْفْحش��اَء ِإنَُّه ِمْن ِعباِدنَا  َكذلَِك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّ
الُْمْخَلِصی��َن«.112 وصف »فی بيتها« برای داللت به اين 
معنا است كه همه اوضاع و احوال عليه يوسف و به نفع 
همس��ر عزيز مصر جريان داشته و كار بر يوسف بسيار 
ش��ديد بوده اس��ت. همچنين تعبير »غلق��ت االبواب« 
مبالغ��ه را می رس��اند و به خصوص اينك��ه االبواب را 
معرفه آورده، استغراق را می رساند. تعبير »هيت لك« 
كه معمواًل سؤالی بعيد است و به منظور اعمال مولويت 
و آقايی صادر می شود، اشاره دارد كه همسر عزيز كار 
را از ناحيه خود تمام می دانسته و جز اقبال و پذيرفتن 
يوسف انتظار ديگری نداشته و به نظر او علل و اسباب 
هم از ناحيه يوس��ف تمام بوده است. يوسف در پاسخ 
تهديد نكرد و نگفت من از عزيز می ترسم و يا به عزيز 
خيانت نمی كنم و يا من از خاندان نبوت و طهارتم و يا 
عصمت و عفت من مانع از  فحش��ای من است، نگفت 
من از عذاب خدا می ترسم و يا به ثواب خدا اميد دارم 
و اگر قلب او به س��ببی از اس��باب ظاهری بس��تگی و 
اعتماد داش��ت، طبعًا در چنين موقعيت خطرناكی از آن 
اس��م می برد، ولی مشاهده می شود غير از معاذ اهلل چيز 
ديگ��ری نگفت و به غير از عروة الوثقی توحيد به چيز 
ديگری تمس��ك نجس��ت و اين همان توحيد خالصی 
اس��ت كه محب��ت اله��ی وی را ب��دان راهنمايی كرده 
اس��ت.113 در ادامه حضرت يوس��ف می فرمايد: اجابت 
خواسته تو و ارتكاب اين معصيت ظلم است و ظالمان 
رستگار نمی شوند، پس هيچ راهی برای ارتكاب چنين 
گناهی نيس��ت.114 به حق ظالمان رس��تگار نمي شوند، 

112 . يوسف، 23و24.
113 . الميزان، ج11، ص124.

114 . همان.

چ��ه ظالم به نفس باش��د و نا فرمان��ی او را بكند، چه 
ظالم به غير باش��د و اين عمل چ��ون معصيت بزرگی 
اس��ت، ظلم به نفس اس��ت و هم ظلم به عزيز اس��ت 
ك��ه متعرض حريم او ش��ده ام و زليخ��ا توهم كرده بود 
كه چون يوس��ف ب��ه عنوان غالمی در خانه او اس��ت، 
هرچ��ه بگويد بايد اطاعت كند.115 ق��رآن كريم از جد 
حضرت يوس��ف حكايت كرده است كه گفت: »الَِّذیَن 
آَمُنوا َو لَْم َیْلِبُس��وا ِإیمانَُه��ْم بُِظْلٍم ُأولِئَك لَُهُم اْلَْمُن َو 
ُهْم ُمْهَت��ُدون«؛116 »آنها كه ايمان آوردند و ايمان خود 
را با شرك و ستم نيالودند، ايمنی تنها از آن آنهاست و 

آنها هدايت يافتگانند«.117
كيد عظيم در آيه »ِإنَُّه ِمْن َكْیِدُكنَّ ِإنَّ َكْیَدُكنَّ َعِظیٌم«؛118 
»اين از مكر و حيله ش��ما زنان اس��ت كه مكر و حيله 
ش��ما زنان، عظيم است«، از آن جهت است كه خداوند 
در م��ردان تنه��ا ميل و مجذوبيت نس��بت به زنان قرار 
داده اس��ت كه تا اعم��اق دلهای م��ردان راه يابند و با 
جلوه های فتان و اطوار س��حرآميز خود دلهای آنان را 
مسخر نموده و عقلشان را بگيرند و آنها را از راههايی 
كه خودش��ان هم متوجه نباشند، به سوی خواسته های 

خود بكشانند و اين همان كيد و ارائه سوء است.119
هرچند كه خداون��د در مردان ميل زنان را قرار داده و 
كيد زنان نيز بزرگ است، اما حضرت يوسف در دعای 
خود به س��وی خداوند بيان می كند ك��ه زندان از آنچه 
اين زنان من را به آن دعوت می كنند، بهتر است: »قاَل 
ا َیْدُعونَِني ِإلَْیه«؛120 »گفت:  ُن َأَحبُّ ِإلَيَّ ِممَّ ��جْ َربِّ السِّ
پروردگارا زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اينها 
مرا به س��وی آن می خوانند«؛ يعن��ی در كنار محبت و 
رضاي��ت تو، زندان را بر ل��ذت معصيت و دوری از تو 

ترجيح می دهم.
ب��ا توجه به آيات، كيد و فتنه برخی زنان نبايد س��بب 

115 . اطيب البيان، ج 7، ص178.
116 . انعام، 82.

117 . الميزان، ج11، ص125.
118 . يوسف، 28.

119 . الميزان، ج11، ص144.
120 . يوسف، 33.
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شود كه انسان مرتكب روابط خالف شرع گردد و خود 
را به گناه و فحشا آلوده كند، چنان كه حضرت يوسف 
مقاومت كرد و به س��وء و فحش��ا نزديك نش��د و اين 
در حالی ب��ود كه حضرت يوس��ف از زيبايی و جمال 
وصف ناش��دنی برخوردار بود: »َو قالَِت اْخُرْج َعَلْیِهنَّ 
ْعَن َأْیِدَیُهنَّ َو ُقْلَن حاَش هلِلِ ما  ا َرَأْیَنُه َأْكَبْرنَ��ُه َو َقطَّ َفَلمَّ
هذا بََش��راً ِإْن هذا ِإلَّ َمَلٌك َكِریٌم«؛121 »و در اين موقع 
گفت: وارد مجلس آنان ش��و، هنگامی كه چشمشان به 
او افتاد، او را بس��يار بزرگ ش��مردند و دستهای خود 
را بريدند و گفتند: منّزه اس��ت خدا اين بش��ر نيس��ت، 
اين يك فرش��ته بزرگوار است«. آيه داللت بر  بزرگی 
جمال و ش��مايل يوسف دارد.122 »ما هذا بََشراً«؛ يعنی 
از كثرت زيبايی، بشريت را از او نفی كردند و به علت 
آنچه در اذهان متصور است كه از فرشته زيباتر وجود 
ندارد، او را از فرشتگان ذكر كردند.123 »قاَل ما َخْطُبُكنَّ 
ِإْذ راَوْدُتنَّ ُیوُس��َف َعْن نَْفِس��ِه ُقْلَن ح��اَش هلِلِ ما َعِلْمنا 
َعَلْیِه ِمْن ُس��وٍء قالَِت اْم��َرَأُة الَْعِزیِز اْلَن َحْصَحَص الَْحقُّ 
اِدِقیَن«؛124 »گفت:  َأنَا راَوْدُتُه َعْن نَْفِس��ِه َو ِإنَُّه لَِمَن الصَّ
به هنگامی كه يوسف را به سوی خويش دعوت كرديد، 
جريان كار ش��ما چ��ه بود، گفتند: منّزه اس��ت خدا، ما 
هي��چ عيبی در او نيافتيم همس��ر عزيز گفت: اآلن حق 
آش��كار گشت! من بودم كه او را به سوی خود دعوت 
كردم و او از راستگويان است«. »حاَش هلِلِ« گفته شده؛ 
يعن��ی تنزيه خداوند و تعجب از قدرت او به دليل خلق 
ُئ نَْفِس��ي«؛126 يعنی من  عفيفی مث��ل او.125 »َو ما ُأبَرِّ
نفس خود را از ش��يرينی اي��ن گناه تبرئه نمی كنم؛ زيرا 
نفس انس��ان را به سوء وامی دارد، اما يوسف داخل در 

آن گناه نشد.127

121 . يوسف، 31.
122 . التحرير و التنوير، ج 12، ص56.

123 . مجمع البي��ان، ج5، ص354. نيز ر.ك: التحرير و التنوير، ج 12، 
ص56.

124 . يوسف، 51.
125 . انوار التنزيل، ج3، ص16.

126 . يوسف، 53.
127 . التحرير و التنوير، ج 12، ص80.

چني��ن حج��ب و حياي��ی در قصه حضرت موس��ی با 
دختران ش��عيب نيز آشكار اس��ت. چنان كه اشاره شد، 
حضرت موس��ی با دختران شعيب با سنگينی و متانت 
برخورد كرد، آيات به آن اشاره دارد و می فرمايد: »ُثمَّ 
ل«، »تولی«؛ يعن��ی روی برگرداندن و  َتَولَّى ِإلَ��ى الظِّ
اعراض كردن 128 كه نش��ان می دهد آن حضرت بعد از 
كم��ك به آن دو دختر، راه خود را به طرف س��ايه كج 
كرده اس��ت و از موقعيت پيش آمده برای آن دو، سوء 
اس��تفاده نكرده و صحبت غيرضروری با آنها نداش��ته 
است. همچنين دختران شعيب با توجه به گفتار و كردار 
حضرت موس��ی، نزد پدر خود به پاكی و امين بودن او 
ش��هادت می دهن��د و از پدر خ��ود می خواهند او را به 
عنوان نيروی كمكی در كار ها نزد خود قبول كند: »ِإنَّ 
َخْیَر َمِن اْسَتْأَجْرَت الَْقِويُّ اْلَِمیُن«. دختر شعيب نيروی 
او را از به تنهايی آب دادن او به گوسفندان متوجه شد 
و امين بودن او را از نوع نگاه و پوش��يدن چشمهای او 

و اينكه امر كرد پشت سر او حركت كند، دريافت.129
در آيات قرآن كريم با همين رويكرد به مؤمنان دستور 
داده شده است كه اگر توانايی و امكان ازدواج ندارند، 
عفت را پيشه خود سازند، تا خداوند از فضل خود آنها 
را بی نياز سازد: »َو لَْیْس��َتْعِفِف الَِّذیَن ل َیِجُدوَن ِنكاحًا 
َحتَّ��ى ُیْغِنَیُهُم اهللُ ِمْن َفْضِلِه«؛130 »و كس��انی كه امكانی 
ب��رای ازدواج نمی يابند، بايد پاك دامنی پيش��ه كنند، تا 
خداون��د از فضل خ��ود آنان را بی ني��از گرداند« و در 
آياتی كه از رفت و آمد اصحاب رس��ول خدا به منزل 
آن حضرت س��خن به ميان آمده، خط��اب به آنها بيان 
شده است: »َو ِإذا َسَألُْتُموُهنَّ َمتاع��ًا َفْسَئُلوُهنَّ ِمْن َوراِء 
«؛131 »و هنگامی  ِحجاٍب ذلُِكْم َأْطَهُر لُِقُلوبُِكْم َو ُقُلوبِِهنَّ
كه چيزی از وس��ايل زندگی را )ب��ه عنوان عاريت( از 
آنان می خواهيد، از پش��ت پرده بخواهيد، اين كار برای 

128 . مف��ردات الفاظ القرآن، ص887. نيز ر.ك: لس��ان العرب، ج 15، 
ص415.

129 . التبيان، ج 8، ص145.
130 . نور، 33.

131 . احزاب، 53.
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پاكی دلهای شما و آنها بهتر است«؛ يعنی به جهت ريبه 
و هواهای ش��يطانی كه مردها را به س��وی زنها و زنها 
را به س��وی مردها تحريك و متماي��ل مي كند، بهتر و 
پاك تر آن اس��ت كه از پش��ت پرده درخواستهای خود 

را بگوييد. 132
پيامب��ر اك��رم)ص( فرمود: »ش��ش چي��ز را برای من 
ضمانت كنيد، تا من بهش��ت را برای شما ضمانت كنم، 
راس��تی در گفتار، وف��ای به عهد، برگردان��دن امانت، 
پاك دامنی، چش��م بستن از گناه و نگه داشتن دست )از 

غير حالل(«.133
ج( حفظ اسرار خانواده

رازداری و افش��ا نكردن اس��رار خانواده الزمه زندگی 
مش��ترك است و به ويژه اين مسئله الزم است از سوی 
همسران بيش��تر مورد توجه قرار گيرد. با دقت در آيه 
ا نَبََّأْت بِِه  »َو ِإْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ ِإلى  بَْعِض َأْزواِجِه َحِدیثًا َفَلمَّ
ا  َف بَْعَضُه َو َأْعَرَض َعْن بَْعٍض َفَلمَّ َو َأْظَهَرُه اهللُ َعَلْیِه َعرَّ
نَبََّأها بِِه قالَْت َمْن َأْنَبَأَك هذا قاَل نَبََّأِنَي الَْعِلیُم الَْخِبیُر  ِإْن 
َتُتوبا ِإلَى اهلِل َفَقْد َصَغْت ُقُلوبُُكما َو ِإْن َتظاَهرا َعَلْیِه َفِإنَّ 
اهلَل ُه��وَ َمْولُه َو ِجْبِریُل َو صالِ��ُح الُْمْؤِمِنیَن َو الَْمالئَِكُة 
بَْعَد ذلِ��َك َظِهیٌر«؛134 »هنگامی را ك��ه پيامبر يكی از 
رازه��ای خود را ب��ه بعضی از همس��رانش گفت، ولی 
هنگامی كه وی آن را افش��ا كرد و خداوند پيامبرش را 
از آن آگاه ساخت، قسمتی از آن را برای او بازگو كرد 
و از قس��مت ديگر خودداری نمود، هنگامی كه پيامبر 
همسرش را از آن خبر داد، گفت: چه كسی 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؛ 
زي��را( دلهايتان از حق منحرف گش��ته و اگر بر ضّد او 
دس��ت به دست هم دهيد، )كاری از پيش نخواهيد برد( 
زيرا خداوند ياور اوس��ت و همچنين جبرئيل و مؤمنان 
صالح، و فرش��تگان بعد از آنان پش��تيبان اويند«، اين 
موض��وع از اهميت خاصی برخوردار اس��ت. آيه بيان 

132 . مجمع البيان، ج8، ص577.
133 . بحار االنوار، ج74، ص170.

134 . تحريم، 3و4.

می دارد زمانی رس��ول خدا)ص( س��ّری از اسرار خود 
را نزد يكی از همس��ران خود بيان كرد و همسر پيامبر 
به رغم تأكيد پيامبر آن را افشا كرد و ناراحتی پيامبر را 

در پی داشت.135
امام صادق) ع( در زمينه حفظ اسرار می فرمايد: »بنگر 
جان��ت را كجا قرار مي دهي و چه كس��ي را در مال و 
دارايي ات شريك مي س��ازي و چه فردي را بر دين و 
راز و امانتت آگاه مي كني. اگر تصميم به ازدواج داري، 
دوش��يزه اي برگزين كه به خير و نيكي و حس��ن خلق 

منسوب باشد«.136
د( پاسداری از عّزت و آبروی خانواده خود و دیگران
با توجه به آيه »ِإْذ َتَلقَّْونَُه بَِألِْسَنِتُكْم َو َتُقولُوَن بَِأْفواِهُكْم 
ن��ًا َو ُهَو ِعْنَد اهلِل  م��ا لَْیَس لَُكْم بِِه ِعْلٌم َو َتْحَس��ُبونَُه َهیِّ
َعِظیٌم َو لَْو ل ِإْذ َس��ِمْعُتُموُه ُقْلُتْم ما َیُكوُن لَنا َأْن نََتَكلََّم 
بِهذا ُس��ْبحانََك هذا بُْهتاٌن َعِظیٌم«،137 بهتان زدن، باور 
ك��ردن و اش��اعه آن از اعمال قبيحی اس��ت كه آبرو و 
عّزت خان��واده را مورد هدف قرار می ده��د، بنابراين 

خداوند مسلمانان را از اين كار نهی می كند.138
از آيات اس��تفاده می ش��ود ك��ه به بعض��ی از خاندان 
رس��ول خدا نسبت فحشا دادند و نسبت دهندگان چند 
نفر بودند كه چنين داس��تانی را در ميان مردم منتش��ر 
كردند، تا جايی كه در ميان مس��لمانان شهرت پيدا كرد 
و منافق��ان و بيماردالن در اش��اعه آن كمك كردند.139 
خداوند در اي��ن آيات مس��لمانان را توبيخ می كند كه 
چرا بعد از ش��نيدن بهتان به همسر پيامبر، از شنيدن و 
صحبت آن امتناع نكردي��د. در وجوب امتناع مردم از 
آن سخنان، چند وجه وجود دارد از جمله: عقل دوری 
از قذف را اقتضا می كند؛ زيرا اگر قاذف صادق باش��د، 
ب��ه دليل صدقش مس��تحق ثواب و پاداش نمی ش��ود، 
بلكه به دليل اش��اعه فحش��ا مس��تحق عقاب می شود 

135 . ر.ك: تفسير القمي، ج 2، ص377.
136 . الكافی، ج5، ص323.

137 . نور، 15و16.
138 . اطيب البيان، ج 9، ص504.

139 . الميزان، ج15، ص90.
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و اگر كاذب باش��د، مس��تحق عذاب عظيم می ش��ود. 
همچني��ن در آن تضييع وقت وج��ود دارد. نيز اخالق 
اله��ی در اظهار محاس��ن و نيكيهای مردم و پوش��اندن 
زشتيها و قبايح آنها است. پس الزم است انسان عاقل 
هنگامی كه قذف را ش��نيد، ساكت باشد و در دوری از 
آن تالش كند.140 س��پس خداوند مي فرمايد: »َیِعُظُكُم 
اهللُ َأْن َتُع��وُدوا لِِمْثِلِه َأبَداً«؛141 »خداوند ش��ما را اندرز 
می دهد كه هرگز چنين كاری را تكرار نكنيد، اگر ايمان 
داريد«؛ يعنی خداوند شما را از اين كار در موقعيتهايی 
مش��ابه آن، كه ممكن اس��ت در آينده پي��ش آيد، نهی 
می كن��د،142 تا در طول عمرتان چني��ن كاری را تكرار 
نكني��د.143 نيز در ادامه مي فرمايد: »ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن«؛ 
يعني اگر ايمان به خداوند و شرع او داريد و فرستاده او 
را بزرگ می شماريد. بنابراين درباره كسی كه متصف به 
كفر است، حكم ديگری است.144 گفته شده است: »ِإْن 
ُكْنُت��ْم ُمْؤِمِنیَن«، تهييج مؤمنان برای موعظه اس��ت.145 
در آيه »ِإنَّ الَِّذیَن ُیِحبُّوَن َأْن َتِش��یَع الْفاِحَشُة ِفي الَِّذیَن 
ْنیا َو اْلِخَرِة َو اهللُ َیْعَلُم َو  آَمُن��وا لَُهْم َعذاٌب َألِیٌم ِفي الدُّ
َأْنُتْم ل َتْعَلُموَن«؛146 »كس��انی كه دوست دارند زشتيها 
در ميان مردم باايمان شيوع يابد، عذاب دردناكی برای 
آنان در دنيا و آخرت اس��ت و خداوند می داند و ش��ما 
نمی دانيد«، بيان ش��ده است كس��ی كه اشاعه فحشا را 
دوست دارد، در اين مذمت شريك و همانند كسی است 
كه 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 
می كنند، در دنيا گرفتار حد و در آخرت گرفتار عذاب 

140 . ر.ك: مفاتيح الغيب، ج 23، ص344.
141 . نور، 17.

142 . تفسير القرآن العظيم، ج 6، ص28.
143 . مجمع البيان، ج7، ص209.

144 . تفسير القرآن العظيم، ج 6، ص28.
145 . الكشاف، ج 3، ص222.

146 . نور، 19.
147 . مفاتيح الغيب، ج 23، ص346.

نًا َو ُهَو ِعْنَد اهلِل  جهنم خواهند ش��د:148 »َو َتْحَسُبونَُه َهیِّ
َعِظی��مٌ «؛149 »و آن را كوچك می پنداش��تيد، در حالی 
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 
می ش��مرديد.150 بنابراين با توجه به آيات الزم اس��ت 
انسان مؤمن از آبروی انسان مؤمن ديگر همچون عّزت 
و آب��روی خويش پاس��داری كند كه حف��ظ نواميس و 
آبروی خانوادگی بيشتر مورد توجه قرآن كريم و اسالم 

بوده است.
در مورد قصه حضرت يوس��ف و آي��ه »َو قاَل الَْمِلُك 
ُسوُل قاَل اْرِجْع ِإلى  َربَِّك َفْسَئْلُه  ا جاَءُه الرَّ اْئُتوِني بِِه َفَلمَّ
ْع��نَ َأْیِدَیُهنَّ ِإنَّ َربِّي بَِكْیِدِهنَّ  ِتي َقطَّ ْس��َوِة الالَّ ما باُل النِّ
َعِلی��ٌم«؛151 »پادش��اه گفت: او را نزد م��ن آوريد، ولی 
هنگامی كه فرس��تاده او نزد وی ]يوس��ف [ آمد گفت: 
به س��وی صاحب��ت بازگ��رد و از او بپ��رس ماجرای 
زنانی كه دس��تهای خ��ود را بريدند چه بود؟ كه خدای 
من به نيرنگ آنها آگاه اس��ت«، الزم است اشاره شود 
كه اگر زليخا اين افترا را به يوس��ف نس��بت نداده بود، 
حضرت يوس��ف پ��رده زليخا را پاره نمي ك��رد و او را 
رس��وا نمي نمود، ليكن برای رف��ع تهمت از خود ناچار 
ش��د حقيقت را اظهار كن��د152 و در اين گفتارش هيچ 
اس��می از همس��ر عزيز به ميان نياورد و هيچ بدگويی 
از او نكرد، تنها منظورش اين بود كه ميان او و همس��ر 
عزيز به حق داوری ش��ود و اگر فقط به قصه زنانی كه 
دس��تهای خود را بريدند، اشاره كرد و ايشان را به بدی 
اسم نبرد و تنها مس��ئله بريدن دستهايشان را ذكر كرد، 
برای 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��ی وی آگاهی پيدا كند و بداند كه باليی كه بر س��ر 
او آورده اند، تا چه حد بزرگ بوده است. بنابراين هيچ 

148 . مجمع البيان، ج7 ، ص209.
149 . نور، 15.

150 . همان، ص208.
151 . يوسف، 50.

152 . اطيب البيان، ج 7، ص181.
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سخنی كه دال بر بدگويی از آنها باشد، نگفت، بلكه تنها 
فرمود: »ِإنَّ َربِّي بَِكْیِدِهنَّ َعِلیٌم«، اين هم در حقيقت به 
منظور بدگويی از ايشان نبود، بلكه تنها نوعی شكايت 

به درگاه پروردگار خود بود.153
هـ( فعالیت زنان در اجتماع

زنی ك��ه عالقه مند به كار و فعاليت در اجتماع اس��ت، 
چنانچ��ه مواردی چون عفاف و حجاب را رعايت كند 
و بتواند برخورد مناس��ب با غير محارم داش��ته باشد، 
فعاليت او مانعی ندارد، چنان كه دختران شعيب به پدر 
خ��ود كمك می كردن��د، البته محيط امن و س��الم برای 
فعاليت زن از شرايط ضروری است، چنان كه در قصه 
دختران شعيب ذكر شد، با توجه به موقعيت و تنگنايی 
ك��ه در آن قرار گرفته بودند، حضرت موس��ی به كمك 
ًة ِمَن  ا َوَرَد ماَء َمْدَی��َن َوَجَد َعَلْیِه ُأمَّ آنها رس��يد: »َو لَمَّ
النَّاِس َیْسُقوَن َو َوَجَد ِمْن ُدوِنِهُم اْمَرَأَتْیِن َتُذوداِن قاَل ما 
عاُء َو َأبُونا َشْیٌخ  َخْطُبُكما قالَتا ل نَْس��ِقي َحتَّى ُیْصِدَر الرِّ

ل«.154 َكِبیٌر َفَسقى  لَُهما ُثمَّ َتَولَّى ِإلَى الظِّ
حض��رت مريم به همراه فرزند خ��ود، به عنوان آيت و 
معج��زه ای از طرف خداوند در ميان مردم ظاهر ش��د: 
»َفَأَت��ْت بِِه َقْوَمها َتْحِمُلُه قالُ��وا یا َمْرَیُم ...«،155 خواهر 
حضرت موس��ی برادر خود را كه در صندوقچه ای بود، 
تعقيب كرد، تا توانس��ت خود را به فرعون و همسرش 
برس��اند و نشانی مادر خود را برای شير دادن حضرت 
یِه َفَبُصَرْت  موس��ی به آنها بده��د: »َو قالَْت ِلُْخِت��ِه ُقصِّ
بِِه َعْن ُجُنٍب َو ُهْم ل َیْش��ُعُروَن«؛156 »و )مادر موسی( 
ب��ه خواه��ر او گفت: وضع ح��ال او را پيگيری كن، او 
نيز از دور ماجرا را مش��اهده ك��رد، در حالی كه آنان 
بی خب��ر بودند« و خداوند زن��ان پيامبر را به تعادل در 
ساِء  گفتار امر می كند: »یا ِنساَء النَِّبيِّ لَْسُتنَّ َكَأَحٍد ِمَن النِّ
ِإِن اتََّقْیُت��نَّ َف��ال َتْخَضْعَن بِالَْقْوِل َفَیْطَم��َع الَِّذي ِفي َقْلِبِه 
َم��َرٌض َو ُقْلَن َقْوًل َمْعُروفًا«157 و برای طهارت و پاكی 

153 . الميزان، ج5، ص367.
154 . قصص، 23و24.

155 . مريم، 27.
156 . قصص، 11.
157 . احزاب، 32.

دلهای مرد ها و همسران پيامبر، گرفتن متاع را از پشت 
پرده امر می كند، ام��ا آنها را از فعاليت در اجتماع نهی 
نمی كند: »َو ِإذا َس��َألُْتُموُهنَّ َمتاعًا َفْس��َئُلوُهنَّ ِمْن َوراِء 
ِحجاٍب ذلُِك��ْم َأْطَهُر لُِقُلوبُِك��ْم َو ُقُلوبِِهن«.158 »ذلُِكْم« 
يعنی س��ؤال ش��ما و متاع و چيزی كه ب��ه آن محتاج 

هستيد، از پشت پرده و حجاب باشد.159

نتیجه گیري
1. خداون��د در قصه های ق��رآن كريم، در كنار مباحث 
اعتقادی، به حفظ بنياد خانواده اهتمام خاصی داشته كه 
آن به دليل نقش خانواده در تربيت نسلی پاك و ايجاد 

اجتماعی سالم است.
2. ازدواج مناس��ب با معيار ايمان و تقوی، نقش تعيين 
كننده ای در داش��تن خانواده ای سالم و فرزندانی صالح 

ايفا می كند.
3. برای داش��تن فرزندان صالح و شايسته، به جز ايمان 
و تقوی، داشتن روابط منطقی و عاطفی از سوی والدين 

نيز مهم است.
4. عف��اف و حي��ا در قصه های حضرت يوس��ف)ع(، 
حض��رت موس��ی)ع( و حض��رت مري��م)س(، ويژگی 
مش��ترك برگزيدگان خداوند به ش��مار می رود، اما در 
آي��ات مربوط به پيامبر اس��الم و همس��ران وی، لزوم 
حجاب و عفاف، با امر و نهی نس��بت به همس��ران آن 
حضرت و همه مؤمنان است كه به دليل اهميت رعايت 

آن و عواقب سوء عدم التزام به آن است.
5. برای ع��ّزت و احترام خان��واده و همچنين آرامش 
آنها، ميانه روی در معاشرت با ساير افراد و خانواده ها، 

ضروری است.
6. فعالي��ت زنان در اجتماع ب��ا حفظ حجاب و عفاف 
مانع��ی ندارد و همان گونه كه ف��رد در مقابل خانواده و 
نواميس خود مسئول است، در برابر آبرو و عّزت افراد 

و خانواده های ديگر نيز مسئوليت دارد.

158 . احزاب، 53.
159 . مجمع البيان، ج 8، ص577.
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- قرآن كريم.
- آلوسی، سيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن 

العظيم، بيروت، دارالكتب العلميه، 1415ق.
- ابن عاش��ور، محمد ب��ن طاهر، التحري��ر و التنوير، 

بی  جا، بی نا، بی تا.
- ابن فارس، معجم مقاييس اللغه، تحقيق: عبدالس��الم 
محمد هارون، قم، دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه 

قم ، 1404ق.
- ابن كثير، اس��ماعيل بن عمرو، تفسير القرآن العظيم، 

بيروت، دارالكتب العلميه، 1419ق.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لس��ان العرب، قم، ادب 

الحوزه، 1405ق.
- بيض��اوی، عبداهلل ب��ن عمر، انوار التنزيل و اس��رار 

التأويل، بيروت، داراحياء التراث العربی، 1418ق.
- راغب اصفهانی، حس��ين ب��ن محمد، مفردات الفاظ 
الق��رآن، تحقي��ق: صفوان عدن��ان داوودی، دمش��ق، 

دارالقلم؛ بيروت، الدار الشاميه، 1416ق.
- زبي��دی، محمدمرتض��ی ، تاج الع��روس من جواهر 
القام��وس، تصحيح: علی ش��يری،  بي��روت، دارالفكر، 

 1414ق.
- زمخش��ری، محمود، الكش��اف عن حقائق غوامض 

التنزيل، بيروت، دارالكتاب العربی، 1407ق.
- طباطبايی، س��يد محمدحس��ين، الميزان فی تفسير 

القرآن، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1417ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان لعلوم القرآن، 

تهران، ناصرخسرو، چاپ سوم، 1372ش.
- طوس��ی، محم��د بن حس��ن، التبيان الجام��ع لعلوم 

القرآن، بيروت، داراحياء التراث العربی، بی تا.
- طيب، س��يد عبدالحس��ين، اطيب البيان فی تفس��ير 

القرآن، تهران، اسالم، 1378ش.
- فخ��ررازی، محمد بن عم��ر، مفاتيح الغيب، بيروت، 

داراحياء التراث العربی، 1420ق.
- فراهي��دی، خليل بن احمد، كت��اب العين، تصحيح: 
مه��دی مخزومی و  ابراهيم س��امرائی، ق��م،  هجرت،  

1410ق.  
- قمی، علی بن ابراهيم، تفسير القمی، قم، دارالكتاب، 

1367ش.
- كلينی، محمد بن يعقوب، الكافی، تصحيح: علی اكبر 
غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الكتب االسالميه، 

1407ق. 
- مجلس��ی، محمدباق��ر بن محمدتقی، بح��ار االنوار 
الجامعة ل��درر اخبار االئمة االطهار، بيروت،  داراحياء 

التراث العربي، 1403ق.
- مصطفوی، حسن، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، 

تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1360ش.
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