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نقش زن در زندگي پیامبران الهي

علي اكبر افراسیاب پور*
            فلور ولي پور چهارده چریك**

چکیده
یکي از نقش هاي جهاني و معنوي زنان، حضور مؤثر در زندگي پیامبران الهي 
است که از این طریق بر گسترش توحید و پیشبرد ادیان آسماني نقش با ارزش 
ایفا نموده اند. نه تنها در پرورش و حمایت هاي مادي از این رسوالن تالش نموده 
اند که با طهارت و پاکدامني زمینه ي مناسب جهت پیدایش این رحمت هاي الهي 
را فراهم کرده اند. در مطالعه ي تاریخ پیامبران از آدم )ع( تا خاتم این امر مشاهده 
می شود. حضرت حّوا، مادر، خواهر حضرت موسي )ع(، آسیه همسر فرعون، 
مادرحضرت مریم، مادر حضرت یحیي و حضرت مریم تا حضرت خدیجه و 

حضرت زهرا )ع( نمونه هایي از این زنان سرنوشت ساز در ادیان الهي هستند.

 ،) )ع  موسي  مادر  مریم،  انبایي، حضرت  نبوت  رسالت،  واژگان:  کلید 
حضرت خدیجه، حضرت زهراء )ع(.

* دانشگاه تربیت دبیرشهیـد رجایي، عضو هیـأت علمی و استادیار گروه ادبیات، تهران، ایران )نویسنده مسئول: 
) www.ali412003@yahoo.com 

**کارشناس ارشد عرفان اسالمی ، دبیر آموزش و پرورش، اهواز، ایران.
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مقدمه 
یکي از نقش هاي معنوي و الهي زنان، حضور مؤثر آنان در زندگی پیامبران الهي است که از این طریق 
به زمینه سازی،همراهی و گسترش دینداري و معنویت در جوامع بشري یاري رسانده اند. زنان همواره 
در کنار مردان و همسران خود زندگي خانوادگي و اجتماعي را اداره نموده و باعث آرامش یکدیگر 
بوده اند. در مطالعه ي دین و دینداري، جایگاه زنان در پایه ریزي ادیان الهي نیز قابل مطالعه است، یعني 
در تاریخ ادیان از حضرت آدم تا حضرت خاتم نقش زنان بسیار برجسته و تأثیر گذار می باشد.بي 
تردید در طول تاریخ سنت هاي ناروایی چون مرد ساالري باعث گردیده است تا ظلم هاي متعددي در 
حق زنان روا داشته شود، اما این رفتار ناشایست، در میان همه ي جوامع، ارتباطي با دین و عقاید دینی 
نداشته و از سنت هاي نادرست مایه گرفته است. ادیان الهي بخشي از رسالت خود را احیاي حقوق زنان 
قرارداده و  بسیاري از سنت هاي جاهلی را نابود کرده اند، اما با معیارهاي امروزي نمی توان در باره ي 
محدودیت های  جوامع کهن قضاوت نمود.در تمدن هاي گذشته، حتي یونان و روم و چین و هند و 
مصر براي زن منزلتي قائل نشده و آنان را چون حیوانات و بلکه مخلوقی شیطاني در نظر گرفته اند. چون 
کاالیي تجاري در بازارها خرید و فروش مي شد و حتی اگر زنده بگور نمی شد، پس از مرگ شوهر با 
او دفن می گردید. در غرب حتي » تا حدود سال 1900، زن کمتر داراي حقي بود که مرد ناگزیر بود از 
روي قانون آن را محترم بدارد. در قرن نوزدهم زنان آفریقا هنوز مانند بردگان و آالت کشاورزي خرید 

و فروش می شدند.« )دورانت1، ترجمه زریاب خویی، 1998: 150 (.
 در ادیان یهودیت و مسیحیت نیز علیرغم آموزه هاي پیامبرانشان، با تکیه بر سنت هاي کهن، زنان را در 
مرتبه ي کنیز و برده در نظر گرفته بودند. در اغلب مناطق جهان وضعیت بهتر از آن نبوده است ودر 
تاریخ هاي تمدن شرح آن آمده است. در این مقاله نشان داده می شود که پیامبران الهي علیرغم فرهنگ 
عصر خود و به مقتضاي فرمان الهي براي زن ارزش و احترام فوق العاده قائل بوده و در زندگي شخص 
خود همواره به زناني تکیه کرده اند که بسیار برتر از مردان عصر خود بوده اند. » در آیین مقدس اسالم، 
زن پیش از آن که همسر باشد، بنده ي خداوند است و اطاعت از پروردگار را باید سرلوحه ي برنامه هاي 
زندگي اش قراردهد. در باره پیروي زن از مرد و حّد و مرز آن باید گفت: آنچه مورد نظر اسالم است، 
تبعیت در امور پسندیده و معروف است. از این رو قرآن کریم، آسیه همسر فرعون را به دلیل مخالفت 
با طغیان و کفر همسرش، تکریم و ستایش می کند. « )فتاحي زاده،1387: 45( در دین اسالم بسیاري از 

حقوق زنان که تا آن عصر نادیده گرفته می شد، براي آنها در نظر گرفته شد.
شاید مهمترین تحولي که اسالم در تغییر سرنوشت زنان ایجاد نمود، حق انتخاب همسر باشد که تا 
آن زمان در جوامع مختلف دیده نمی شد. ابتدا در قرآن کریم ) بقره، 234( این اختیار به زنان داده شد. 
از طرفي این امر در سیره ي پیامبر اسالم )ص( نیز مورد توجه بوده است. چنانکه ایشان در امر ازدواج از 
دختر خود حضرت فاطمه )ع ( نظرخواهي و در حضور دیگران اعالم می فرمایند که: » من به این ازدواج 
تن دادم، ولي قصدم آن بود که زنان بدانند، پدران را در این کار، اختیار نیست. « )ابن ماجه، 1975، ج 
1. Durant
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1: 602( همچنین از ابن عباس نقل شده: دختري نزد پیامبر )ص( آمد و گفت: پدرش او را به ازدواجي 
ناخواسته مجبور نموده است، پیامبر )ص( اختیار را به دختر داد)ابن ماجه، 1975، ج 1: 603(.

مي توان ادعا نمود، عمده ي حقوق زنان در جوامع دیني از کتاب هاي آسماني و زندگي پیامبران بزرگ 
سرچشمه گرفته است و به همین دلیل مطالعه ي تأثیر زنان در زندگي پیامبران الهي بخش هاي مهمی از 
 وضعیت زنان را در نظر ادیان روشن مي سازد و در عین حال مي توان الگویي براي جوامع انساني باشد که 
آموزه هاي الهي برگرداند. از امام حسین)ع(نقل شده است:»من أَخالِق االنبیاء ُحبُّ النساء« )حر عاملي، 
1391، ج 14: 9(یعني از ُخلق و خوي پیامبران، محبت به زنان است. از این روایت به طور ضمني دریافت 

مي شود که در اطراف پیامبران الهي زنان برگزیده و مؤمن نیز حضور داشته است. 

حضرت ابراهیم )ع( و زن
در زندگي پر فراز و نشیب حضرت ابراهیم)ع( سه زن نقش اساسي بر عهده داشته اند. در دوران 
پراختناق نمرود و دستور کشتن نوزادان پسر از سوي او، مادر فداکار حضرت ابراهیم )ع (، »بونا « براي 
حفظ و حراست از جان فرزند خویش با مشکالت زیادي ایشان را در یک غار و دور از انظار به دنیا 
می آورد و نوشته اند: » این مادر خستگي ناپذیر تا سیزده سال دور از چشم جاسوسان نمرود، گاهي در 
نیمه هاي شب و گاه صبح زود، خود را به غار می رساند و با فرزند صالحش دیدار می کرد « ) شیرازي، 

 .)89 :1377
نخستین فردي که به حضرت ابراهیم ) ع( ایمان آورد، همسرش ساره بود که با هم از بابل هجرت 
نمودند و به حّران رفتند. این زن با وفا در طول دعوت توحیدي حضرت همواره یار و یاور ایشان بود. در 
تورات و قرآن از این زن یاد شده است.در دو سوره ي هود و ذاریات مطالبي آمده که این زن را از یاوران 
پیامبر خدا نشان می دهد که به خداي یکتا ایمان داشته و در حوادث اصلي نبوت در کنار او بوده  است. 
هنگامی که فرشتگان به ابراهیم )ع( بشارت مي دهند که خداوند غالمی علیم به آنها عطا خواهد نمود، 
ساره نیز حضور داشته و این سخن فرشتگان را می شنود و در واقع پیام الهي به هردو اعالم می شود، » 
َو امرأتُُه قائم ُه فََضَحَکت « )هود، 71 (. یعني این مژده سار ه را نیز شادمان ساخته و به عبارتي یه تعجب 
واداشته و او به این خبر می خندد. که چگونه ممکن است همسرش درصد سالگي و ایشان در نود سالگي 

و نازایي صاحب فرزند شود. 
» تعبیر پر اهمیت اهل البیت در قرآن تنها دوبار، یک بار از لسان خداوند و خطاب مستقیم او در باره ي 
اهل بیت رسول اکرم ) ص( و بار دیگر در باره ي حضرت ابراهیم )ع ( و اززبان فرشتگان و خطاب به  
ساره و در پي همان بشارت آمده است:» قَالُواْ أَتَْعَجبِیَن مِْن أَمِْر اللِهّ َرْحَمُت اللِهّ َوبََرَکاتُُه َعلَیُْکْم أَْهَل الْبَیِْت 
َُّه َحِمیٌد مَِّجیٌد«)هود73(. همچنین نام فرزند ساره را نیز فرشتگان به حضرت بشارت می دهند که » تو نام  إِن

او را اسحاق یعني خنده خواهي گذاشت « )کتاب مقدس، پیدایش، باب 17، بند 20-1 ( 
 قرآن نیز در رأس برکت هاي داده شده به حضرت ابراهیم دوازده امیر از نسل اسحاق را به ایشان خبر

 می دهد. ) صافات، 113-112 (.
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زن دیگري که در زندگي حضرت ابراهیم نقش ویژه اي داراست، هاجر می باشد. هاجر ابتدا کنیز ساره 
بود و چون ساره نازا بود، هاجر را به ابراهیم بخشید تا از او صاحب فرزند ي گردد و باعث شادي دل حضرت 
 شود. وقتي هاجر حضرت اسماعیل )ع( را به دنیا آورد، به دستور خداوند آنها را در وادي بي آب و علف نزد 
بیت الحرام نهاد تا نماز بپادارند... )ابراهیم، 37(. چون اسماعیل از تشنگي بي تاب شد، هاجر هفت مرتب 
میان دو کوه صفا و مروه شتابان به دنبال یافتن جرعه اي آب دوید و هر بار فریاد می زد: آیا در این بیابان 
همدم و انیسي هست؟ولي پاسخي نمی شنید در برخي روایات آمده که چون هاجر هفت بار فاصله صفا و 
مروه را طي کرد، بار هفتم جبرئیل نزد وي آمدو به او گفت تو کیستي؟ گفت من کنیز ابراهیم خلیلم که 
خدا از وي فرزندي به من داده است. جبرئیل پرسید ابراهیم شما را به که سپرده است؟ هاجر گفت او ما 
را به خدا ي عزوجل سپرد ورفت. جبرئیل در پاسخ می گوید شما را به سرپرستي کافي سپرده است. در 
این هنگام هاجر نگاهي به اسماعیل انداخت و دید آب از زیر پایش ظاهر شد و چشمه اي پدیدار گشت. 
) رسولي محالتي، 1378: 188 ( هاجر دراین سرزمین مشهورترین واقعه یکتاپرستي را آفرید که بخش 
مهمی از مناسک حج و آداب این سفر معنوي است. برخي از مورخان نوشته اند ابراهیم پس از مرگ 
ساره، با زني به نام قطورا دختر یقظان ازدواج کرد که از او شش فرزند یافت و همچنین از همسر دیگري 
به نام حجور دختر ارهیر نیز خداوند پنج پسر به او عنایت کرد. )مولوي نیا،1381: 136( چنانکه خداوند 

در سن پیري به ایشان وعده ذریّه اي را داد که همانند ستارگان آسمان به شمارش نیاید. 

حضرت موسي )ع( و زن 
حضرت موسي )ع( بیش از دیگر پیامبران از یاري زنان بهره گرفته است و از فداکاري هاي مادر 
تا همسرش این رسالت به نتیجه می رسد. در زندگي و رسالت حضرت موسي )ع( نیز سه زن نقش 
محوري ایفا می کنند به جز مادر وهمسرش، همسر فرعون، آسیه، او را در کودکي از مرگ نجات 
می دهد. گفته اند: » همسر فرعون اساسي ترین نقش را براي استقرار موسي )ع( در دربار فرعون ایفا 
نمود که سرانجام به نابودي حکومت فرعون واقتدار بني اسرائیل ختم شد. رني که خداوند او را جزئي 
از رسالت پیامبري موسي )ع( قرار داده است و آن حضرت در پرتو حمایت هاي این بانوي بزرگوار 

توانست مراحل حساس نهضت خود را طي کند.« )فتاحي زاده، 1387: 302 (
در دوره حکومت فرعون نیز دستور کشتار نوزادان پسر از سوي او صادر شد زیرا پیش گویان 
و منجمان خبر تولد پسري را داده بودند که بساط حکومت طاغوتي فرعون را بر می چید. به قول 
مالجالل الدین رومی به کوري چشم فرعون و دارودسته اش و در اوج سختگیري هاي فرعون مقدمات 

تولد موسي )ع( فراهم شد:
   چون زن عمران به عمران در خزید                              تا که شــد، ســتاره مـوسي پدید

    بر فلک پیدا شــد آن استــاره اش            کوري فرعون ومکر و چــاره اش
                                                                  )مولوی، مثنوي، دفتر سوم، 1388: 880-881 (

 با همه این مراقبت ها و شدت عمل ها خواست خداوند عملي شد و نطفه موسي منعقد گردید ولي گفته اند 
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 در دوران حاملگي آثار حمل در یوکابد، مادر موسي )ع( ظاهر نشد تا روزي که ایشان به دنیا آمد.« 
) رسولي محالتي، 1378: 445 ( مادر حضرت موسي )ع( وقتي اورا به دنیا آورد او را شیر داد و بر اثر 
گریه طفل ترسید مبادا مأموران و همسایه ها از وجود چنین نوزادي در خانه او مطلع گردند و او را به 
قتل برسانند. قرآن کریم ادامه این ماجرا را در سوره قصص چنین می فرماید: » ما به مادر موسي وحي 
کردیم که او را شیر بده و چون بیمناک شدي به دریایش بیفکن و اندوهناک مباش که ما او را به تو باز 

می گردانیم و از پیغمبرانش خواهیم کرد.« )قصص، 6(
مادر حضرت موسي)ع( طبق فرمان الهي صندوقي تهیه نمود، ایشان را در آن قرار داد و هنگامی که 
صندوق حامل موسي را در نیل رها ساخت، با دلي مضطرب و چشمان بي فروغ آن منظره ي هولناک را 
مي گریست و چنان بي تاب شد که خواست فریاد بزند، امّا خداوند دلش را آرام کرد و خودداري نمود. 
)رسولي محالتي، 1378: 447( صندوق وارد قصر فرعون مي شود و به دست او و همسرش مي رسد. 
ازاین زمان در کنار مادر موسي، نقش آسیه نیز رقم زده مي شود. خداوند محبت موسي را در دل آسیه 

قرار مي دهد.
آسیه به گفته خودش زماني که موسي را از نیل مي گیرد به پیامبري او ایمان مي آورد. )مجلسي،ج13: 165(

این مطلب نشان مي دهد که آسیه قبل از مبعوث شدن موسي )ع( به پیامبري، به خداي یگانه و نبوت 
ایمان داشته است. خداوند نیز سرنوشت را به گونه اي رقم مي زند تا موسي دوران کودکي و نوجواني 
و جواني که اساسي ترین مراحل تعلیم و تربیت انسان است را در دامان زني مؤمنه و صالحه پرورش 
یاید. پس از نجات موسي به دست آسیه از رود نیل، ایشان به وساطت خواهرش به دامان پر مهر مادر 
بازگردانده مي شود و در دوران طفولیت و شیرخوارگي را در دامن پاک و پر مهر مادر پشت سر 
مي گذارد. این قسمت نیز اعجاب انگیز است. موسي از سینه هیچ زني شیردهي، شیر نمي خورد و همه 
چیز دست به دست هم مي دهد تا به آغوش مادرش بازگردد و باعث روشني چشم او شود. مادري که 
خداوند او را برگزیده تا پرورش پیامبر بزرگي چون موسي )ع( را در آن شرایط سخت بر عهده گیرد. 
مادر موسي، خواهر موسي و زن فرعون با وضع سیاسي آن روز مبارزه کردند تا این مرد پرورش یابد، 
درآن روز هر زن شیر دهي را تعقیب مي کردند تا جنسیت نوزاد او را بدانند، زیرا فقط زني که مادر 
مي شود، شیرده هم خواهد بود. در چنین وضعیتي پیشنهاد و معرفي یک زن شیرده به عنوان اجیر یک 
امر عادي نیست، بلکه قدم نهادن در عرصه خط و روبرو شدن با مرگ و اعدام است. از سوي دیگر 
کار خواهر موسي یعني تعقیب یک کودک شیرخوار نیز جلب کننده همه ي خطرها به سوي اوست. 

)جوادی آملي، 1376:149(
این زن که نامش در تورات نیز آمده »میریام یا مریم« نام داشته و هنگامی که قوم یهود از روي رود 
نیل عبور مي کند او جلودار قوم بوده است.« )سفر خروج 4/2، سفر اعداد 15/12( مدت اقامت حضرت 
موسي)ع( در کاخ فرعون را چهل سال نوشته اند و در طول این مدت همواره از محبت و لطف آسیه 
برخوردار بود. چنانکه گفته اند همسر جزبیل که آرایشگر دختر فرعون بود به حضرت موسي ایمان آورد 
و همسرش را فرعون  به همین جهت به قتل رساند و همواره »احد « می گفت. ) ابن اثیر، 1417، ج1 71( 
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همچنین باید از همسر موسي)ع( در اینجا نام برد. صفورا دختر شعیب که در قرآن از حیا و پاکدامني این 
دختر یاد شده است، پس از هجرت موسي از مصر به مدین، او را حمایت کرده و به درخواست ایشان 
به مدت ده سال به استخدام شعیب درمي آید. این در زماني است که حضرت موسي سخت نیازمند 
حامی و پشتیبان و خانه و کار مي باشد. پس از این قرارداد کاري میان موسي و شعیب )ع(، چون پدر 
از تمایل صفورا به موسي آگاه می شود به او مي گوید دخترم را به ازدواج تو در مي آورم. )عماد زاده، 

.)500 :1380
الزم به ذکر است که در قوم یهود براي برخي زنان مقام رسالت قائل شده اند و در تلموذ نام هفت تن 
از این بانوان ذکر شده است: ساره )همسر ابراهیم(، مریم )خواهر موسي(، بوره)به مقام قضاوت رسید(، 
حنّا)مادر سموئیل(، اوي گائیل)همسرداود(، حلده )همسر شائوم( و استر )ملکه خشایارشاه(. )گنجینه ي 

تلمود، 1994: 141(.

حضرت عیسي )ع( و زن
مریم)س( دختر»حنّه « و عمران بن مانان« است. خداوند در سن پیري مادرش،به آنان هدیه کرد. حنّه 
در روزهاي کهولتش بازاري از پروردگارش خواست تا فرزندي به او و همسرش عمران عطا فرماید 
و وي در عوض آن فرزند را نذر بیت المقدس کند. خداوند خواسته ي او را اجابت کرد وزماني که 
مریم متولد شد، مادر که انتظار فرزند پسر را می کشید تا او را نذر کند با تأثر گفت:» خدایا این که دختر 
َکُر َکاألُنثَی« هرگز پسر نمی تواند نقش این دختر  است!«)آل عمران،36 (خداوند به او فرمود: »َولَیَْس الذَّ

را ایفا کند )آل عمران،36 (.
با این سخن پروردگار به او اطمینان داد که مقام مریم)س( از مردان باالتر است و دل حنّه به این وحي 
آرام گرفت و نذر خود را ادا کرد. مریم به سرپرستي حضرت زکریا به بیت المقدس سپرده شد. زکریا 
)ع( جایگاهي بلند در گوشه اي از بیت المقدس و مالقات با وي را براي مردم ممنوع ساخت. تا سن 
نه سالگي مریم در این مکان پرورش یافت و در کودکي و نوجواني به عبادت، نماز و روزه پرداخت. 
هرگاه زکریا به مالقات او می رفت، مائده ي آسماني را نزد او می یافت وقتي مریم بزرگتر شد به طرف 
شرق بیت المقدس رفت،از مردم دوري گزید و در آن  مکان پرده اي کشید تا بهتر به عبادت خدا 
بپردازد. تا اینکه خداوند فرشته الهي را فرستاد و به او بشارت تولد حضرت عیسي )ع( را داد. این خبر 
الهي براي مریم تکان دهنده بود و مدتي در افسردگي توأم با سرور به سرمی برد و با خود می گفت: چه 

کسي از من قبول مي کند که زني بدون شوهر باردار شود؟.)شیرازي،230-1378:234 (
حضرت مریم همچون پیامبر الهي مورد عنایت حق قرارمی گیرد و در طول بارداري وبدنیا آوردن 
فرزندش از خداوند یاري می گیرد. تا آنجا که در مسیحیت به مسیح » آدم ثاني «و به حضرت مریم» 

ّحواي  نوین « می گویند.)کتاب مقدس انجیل(
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در قرآن کریم هم بیست مرتبه نام مریم»س«آمده  که به عنوان سمبل عفاف و پاک دامني معرفي 
می گردد و خداوند او را صفوةالل خوانده است )  آل عمران،42 (.

 باالخره دوران حمل پایان یافت. حضرت مریم به  بیابان بي آب و علف پناه برد و دیگر بار معجزه ها و 
مائده هاي آسماني نصیب مریم گردید، چشمه آب گوارا و خرماي تازه بر درخت خشکیده و چشم مریم به 
 دیدار عیسي روشن شد. مریم عیسي را در آغوش گرفت و به طرف قومش آمد. در حالي که مردم او را سرزنش 
می کردند او به فرزندش اشاره کرد.به اذن خداوند حضرت عیسي )ع( در گهواره زبان گشود و فرمود:» 
ًّا « )مریم،30 ( مقام معنوي مریم آن قدر باالبود که فرزندش  ِ آتَانَِي الِْکتَاَب َوَجَعلَنِي نَبِی ِهّي َعبُْد اللَّ قَاَل إِن
پس از مرگ مادر، ناله سرداد و گفت: دیگر چه کسي  مونس وحشت و غربت مناست و چه کسي مرا 

در اطاعت خداوند کمک می کند؟)شیرازي،1378: 234 (

حضرت آدم و زن 
نخستین زني که در کتاب هاي آسماني آمده است حوا همسر حضرت آدم است که در آفرینش برابر 
به شمار آمده اند. در قرآن کریم آمده:»ُهَو الّذي َخلََقُکم مِن نَفٍس واحده « )زمرء( و همین مضمون چند 
بار آمده که حکایت از آفرینش یکسان زن و مرد دارد و چون براي هم مکمل و باعث آرامش هم بوده 
اند از ابتداداراي مهر و محبت نسبت به هم بوده اند. چنانکه از امام صادق )ع( نقل است:»هنگامی که حوا 
را آفرید. آدم گفت: پروردگارا ! این موجود کیست که قرب او و نگاه کردنش سبب انس است؟خداوند 
فرمود: اي آدم ! این بنده من حّواست. آیا دوست داري که او انیس تو و هم سخنت باشد؟ آدم گفت: 

آري، پروردگارا ! تا زنده ام شکر و سپاس توبر من الزم است.«) حر عاملي، ج20:13 ( 
خداوند به آدم می گوید که با همسرت حوا در بهشت زندگي کن. »َوقُلنا یا آدُم اسُکن اًنَت وَزوُجَک الَجنَّه«
 )بقره،35 ( که حکایت از کمال این زوج در زندگي با هم نیزدارد و نشان می دهد که شریک اصلي همدیگر

 بوده اند و در کنار هم کمبودي نداشته اند و نعمتهاي الهي براي آنها کامل بوده است.از طرفي خداوند 
انسان راخلیفه وجانشین خود در زمین قرارمی دهد که مفسران این خلیفه را نوع انساني اعم از زن و مرد 
دانسته اند. در قرآن کریم برخالف آنچه در مسیحیت آمده است، حّوا عامل فریب آدم نبوده است 
وشیطان آن دو رابه طورمساوي وسوسه می نماید. )اعراف، 19 (یعني تأکید می شود که آدم و حّوا هر 
دو فریب شیطان راخوردند و هنگامی که از میوه ي درخت ممنوعه خوردند،از جایگاه برتر مقام قرب 
الهي دور شدند. در تفسیرالمنار آمده:» نزدیک شدن به درخت ممنوعه براي آدم و حوا به طور یکسان 
ممنوع شد و شیطان هر دوي آنان را باهم فریفت که از میوه ي آن بخورند. از این رو هیچ گناه و تقصیري 

برگردن حّوا گذاشته نمی شود. )رشید رضا،1412، ج 1: 276 (
چون پي یسـکن إلیهاش آفریـد                            کـي توانـــد آدم از حـــّوا بـریـد  
ظاهـرا ًبر زن چـو آب ار غالـبي                             باطنــاًمغلـــوب و زن را طــالبــي  

پرتوحقسـت آن معشوق نیست                            خالق است آن گوییا مخلوق نیست  
                      )مولوی، مثنوي، دفتر اول: 2423-2435(
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بنابر این چون منظور از خلقت پر اهمیت و با ارزش موجودي که امتیازات خاصي به او داده شده 
تنها شخص آدم ابوالبشر و آن یک فرد به خصوص نبوده و خداوند می خواست تا از او نسل هاي دیگر 
و انسان هاي بیشتري بوجود آید و ارزش واقعي و گوهر اصلي این نوع خلقت رامیان افراد با تقواو با 
اخالص به فرشتگان بنمایاند، بدین لحاظ خلقت فرد دیگري از این نوع الزم بود تا زوج وي گردد 
و نسل آدم  ادامه یابد گذشته از این حضرت آدم از تنایي رنج می برد و همدم و مونسي می خواست تا 
موجب آرامش دل و سکونت و آسایش جان او شود و از تنهایي برهد، بدین ترتیب خداوند » حوا «را 
از همان گلي که آدم را آفرید،خلق کرد و جان و روح در کالبدش دمید و همانند آدم خلقتش را کامل 
کرد. ) رسولي محالتي،1378: 16 (  در باره ي رابطه ي آدم و حّوا و عشق وعالقه اي که به هم داشته 
اند و ماجراي هابیل و لوزا  همچنین قابیل و اقلیما که همسران آنها باشند در قرآن کریم ودیگر کتاب هاي 
آسماني مطالبي آمده است که در منابع کهن موجود است. ) عماد زاده، 1380: 118 ( آنچه در همه ي 
آنها مشترک است نقش اساسي این زنان در زندگي همسرانشان می باشد و اینکه از یک گوهر خلق شده 
اند و نه تنها مایه ي سکون و آرامش یکدیگر بوده اند که بناي خانواده و زندگي اجتماعي را نهاده اند. 
در باره ي عالقه آدم به  حّوا آمده که مدتهاي طوالني آدم در فراق حّوا گریه کرد، تا خداوند دو باره 

آنها را به هم رساند. ) عماد زاده، 1380: 106 (

پیامبر اسالم ) ص ( و زن
دین اسالم بیش از دیگر ادیان به حقوق زن پرداخته و بسیاري از قوانین و سنت هاي ناروا در حق زنان 
را تغییر داده است. یکي از موضوعات آیات قرآني دفاع از  زنان و دلسوزي براي مظلومیت آنان است 
وبا احساس شدید وبطور مکرر بیان می دارد که این زنان به چه گناه کشته شده اند. سوره تکویر که 
مکي است و در ابتداي ظهور اسالم نازل شده است تهدید می نماید که دربارهء دختران زنده بگور شده 
بازخواست خواهد شد. که » بِأَيِهّ َذنٍب قُتِلَْت « )تکویر، 9 (. غیر از این موارد متعدد، سوره هایی با نام زنان 
) نساء ( در قرآن کریم آمده که به طور عمده براي احترام به جایگاه زنان نازل شده است.مهمترین دستور 
وفرماني که قرآن کریم براي همه مردان و به ویژه پیامبران اسالم ) ص ( صادر نموده است این پیام می باشد 
که: » َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف « ) نساء، 19 ( یعني باید با زنان به احترام و نیکي رفتار نمایید و آن پیامبر بزرگ 
خود نخستین الگویي بود که این فرمان الهي را به بهترین نحوي اجرا نمود  وبا همهء  زناني که  در اطراف 
او بودند با احترام خاص رفتارمی نمود. چه بسا یکي از حکمت هاي ازدواج این رسول گرامی همین باشد 
که با همسر خود از هر مقام وجایگاه اجتماعي که باشد باید بسیار محترمانه رفتارکرد و به همین دلیل به هیچ 
زني توهین وتحقیر روا نداشته  وهرگز با زنان به درشتي سخن نگفته و حتي در برابر آزار آنان با مهرباني 

پاسخ داده است. 
 پیامبر اسالم ) ص ( بیش از دیگران خود را مدیون زنان می دانست، مادر، دایه، همسر ودختر او

 نقش هاي بسیار بزرگي در رسالت او داشته اند. سه پسر رسول الّل ) قاسم وطیب و طاهر در عهد جاهلیت 
از دنیا می روند و ابراهیم، چهارمین پسر او پس از بعثت وفات می کند و چهاردختر از حضرت باقي 
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می مانند: رقیه، زینب، ام کلثوم و فاطمه ذریه و وصایت حضرت در نهایت از طریق همین یک دختر اخیر 
که از همه  خردسالتر است، تضمین می شود و استمرار می یابد. « )خوش منش،1289: 108(

 دیدگاه این رسول الهي نسبت به  زنان مثبت بود و به همین دلیل براي زناني که درزندگي او نقشي 
داشتند، احترام خاصي قائل بود و عالوه بر آن به دیگران نیز توصیه می نمود و دستور الهي را ابالغ می کرد 
تا با زنان در خانوادهء خود بسیار محترمانه رفتار نمایند. یکي از روایات منقول از ایشان چنین است: » 
َخیُرُکم، َخیُرُکم ِلهلِِه َو أنَا َخیُرُکم أِلَهلي« ) حرعاملي، 1391، ج 14: 122 ( یعني بهترین شما کسي است 
که براي خانواده خود بهترین باشد ومن براي خانواده ام بهترینم. زن هاي مؤمني که در اطراف این پیامبر 
بزرگ زندگي کرده اند از چنان جایگاهي برخوردار بوده اند که ایشان می فرماید:» ُحبِهَّب إلَيَّ مِن ُدنیا ُکم 
هِ عیني في الَصاله «)شیخ صدوق، 1402: 165 ( یعني از دنیاي شما، زنان وبوي خوش  النِهّساُء و الّطیُب ُو قُرَّ
براي من دوست داشتني است ونور چشم من در نماز است. این روایات نوعي تربیت براي دیگران نیز به 
شمار می آید واز همه  ي مردان خواسته می شود تا به همسران و زنان خود مهر بورزند. در زندگي پیامبر 
اسالم سه زن نقش مادري داشته و هر سه را ایشان به عنوان مادر خود نام برده است، آمنه، حلیمه و فاطمه 
بنت اسد، که از هشت سالگي تا ازدواج تحت پرورش فاطمه بنت اسد همسر ابوطالب بودند و پس از 
وفات این بانو فرمود: » الیوم ماتت أمّي « یعني امروز مادرم وفات کرد و او را در پیراهن خود کفن کرد 
ودر قبرش فرود آمد و در لحد او خوابید. وقتي به او گفته شد: اي رسول خدا براي فاطمه بنت اسد خیلي 
بي تابي؟ فرمود: او به راستي مادرم بود. چه کودکان خود را گرسنه می داشت و مرا سیر می کرد و آنان را 

گرد آلود می گذاشت و مرا شسته و آراسته می نمود و راستي که او مادرم بود. ) یعقوبي، 1343: 368 ( 
است:  آمده  روایتي  در  می کرد.  محبت  بسیار  بودند  همراه  او  با  که  زنان  این  به  اسالم   پیامبر 
 » رسول خدا ) ص ( لباسش را می دوخت و کفشش را وصله می زد و کارهایي را که مردان در منزل انجام 
می دهند، انجام می داد.« ) االلباني 1408، ج 2: 4813( حضرت علي ) ع( می فرماید: » رسول خدا )ص( 
بر ما وارد شد، در حالي که فاطمه )ع( نزدیک دیگ نشسته بود و من عدس پاک می کردم. فرمود: اي 
ابالحسن: گفتم بلي، یا رسول الّل، فرمود: گوش  کن، چیزي نمی گویم مگر آنچه که پروردگارم بدان امر 
کرده است، مردي نیست که به زنش کمک کند، مگر آنکه خداوند به ازاي هر موي بدنش، عبادت یک 

سال قرار می دهد.«)حرعاملي،1391،ج12: 24 (
حضرت خدیجه دختر خویلد بیش از هر زني در سرنوشت پیامبر اسالم نقش اساسي ایفا نمود. هنگامی که 
این رسول الهي جوان بود به یاري خدیجه به زندگي اقتصادي و اجتماعي وارد شد و نوشته اند که در 
دعوت به تجاري به ایشان گفت: » چیزي که مرا شیفیته ء تو کرده راستگویي، امانت داري و اخالق 
پسندیده تو است و من حاضرم دو برابر آنچه به دیگران می دادم به تو بدهم و دو غالم خود را نیز همراه تو 
بفرستم که در تمام مراحل فرمانبردار تو باشند.« ) ابن اثیر، 1417:  72 ( این زن و حمایت مادي و معنوي از 
اسالم و فداکاري ها و محیط خانوادگي وفرزنداني که به پیامبر اسالم هدیه داد خود حکایتي مفصل است. 
از همه مهمتر اینکه نخستین کسي بود که به دین اسالم وارد شد. پس از حضرت خدیجه باید از حضرت 
فاطمه زهرا، دختر رسول خدا)ص( نام برد که » مادِرپدر «، اُم ابیها، لقب گرفت و درباره نقش او در دین 
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اسالم کتاب ها نوشته اند و تأثیر او بر زندگي پدرش در آثار متعدد ثبت شده است. پیامبر اسالم با ورود 
اواز جا برمي خاست و دستش را می بوسید و در جاي خود قرار می داد و درباره او گفت: فاطمه پاره تن من 
است، هر که او را به خشم آورد، مرا خشمگین کرده است. « )ابن حسام الدین، 1387، ج 6:220( حضرت 
فاطمه )ع( در ماجراي مباهله و درسوره کوثر به عنوان ادامه دهنده راه پیامبري شناخته می شود. زناني که به 
یاري پیامبر اسالم آمدند و از ابتدا به وي ایمان آوردند فراون بودند. » اسماء دختر ُعمیس از نخستین زناني 
بود که »  در ابتداي پیدایش اسالم، دعوت پیامبر گرامی اسالم را پذیرفت و در سال پنجم بعثت به همراه 
همسر خود جعفر بن ابي طالب و حدود هشتاد نفر از مردان و زنان با ایمان، براي حفظ دین خود از مکه به 
حبشه هجرت کرد. ) شیرازي، 1377:25 (از راویان حدیث نیز بوده است. زناني چون »اُّم ابان «در جنگ 
با دشمنان اسالم شرکت نموده و چند تن از آنها را نیز کشته است.)محالتي، 1410، ج3:354 ( اُّم ایمن از 
طرف پیامبر اسالم لقب »مادر « گرفت و درجنگ هاي اولیه حضور فعال داشت و درجنگ احد به مداواي 

مجروحین پرداخت  و نقش او درجنگ خیبر بسیار چشمگیر بود. )محالتي، 1410، ج3: 326 (
برخي چون اُّم حبیبه که دختر ابوسفیان، یعني سرکرده ي مشرکین بود و با  این حال به مخالفت با پدر 
پرداخت وبه یاري پیامبر اسالم آمد و به حبشه هجرت نمود و با آن رسول گرامی ازدواج نمود. حکایاتي 
از ایمان مستحکم او نقل است. )مجلسي، 1405،ج21:42( اُّم حکیم زني بود که در جنگ چون سربازي 

فداکار جنگید و شهید شد.) ابن سعد، 1418، ج4:71(
زنان دیگري که در زندگي پیامبر اسالم )ص ( نقش داشته اند عبارتند از حلیمه ي سعدیه که دایه ي 
ایشان بود، اُّم در همسر ابوذر، عایشه،زینب اُمّ سلمه همسران پیامبر اسالم. اُُم سلیم همسر ابوطلحه ي انصاري 
و خواهرش رمیصاء، اُّم سنان اسلمی ، اُّم فارسید،اُمّ هاني خواهرعلي بن ابیطالب )ع(،  امیمه دخترقیس، 
جمیله همسر حنظله، سمیّه مادر عمار نخستین شهیده اسالم، فاطمه بنت اسد مادر علي بن ابیطالب )ع(، 
فّضه کنیز حضرت زهرا که گفته اند بیست سال  جز به قرآن تکلم نمی کرد.)مجلسي، 1405،ج42: 86 ( 
کبیشه همسر معاذ که دو فرزند در راه اسالم داد وپیامبر اسالم برایش دعا می کرد، نسیبه دختر کعب بن 
عمرو از شجاعان جنگ احد،  برخي براي زنان نبوت انبایي قائل شده اند، اگرچه رسالت ونبوت تشریحي 
را براي آنان نپذیرفته اند. و بیش ازهمه درباره ي حضرت مریم و حتي براي حنّه، مادر حضرت مریم و 
مادرحضرت موسي وآسیه همسرفرعون و ساره وهاجر همسران حضرت ابراهیم نیزهمین ادعا رانموده اند.

)ابن حجر،411،ج6:515( همچنین آمده:»درکتب عقاید نوشته اند که چهار کساز زنان پیغمبر بوده اند: 
زوجه آدم، حوا؛ زوجه فرعون، آسیه؛ مادر موسي، سیده؛ مادر عیسي، مریم، این چهار زن ولیه بوده اند نه 
نبیه.«)عمادزاده، 1380:494 ( درکنار پیامبران زناني بوده اند که اغلب از مقام هاي باالیي در جامعه ي عصر 
خود برخوردار بوده اند مانند زلیخا در کنار حضرت یوسف و بلقیس در سلطنت حضرت سلیمان که نفوذ 

اجتماعي داشته اند. 
رحمت صد تو برآن بلقیس باد                         که خدایش عقل صد مرده بداد  
                                                                  )مولوی، مثنوي، دفتر دوم، 1388: 1601 (

نقش زن در زندگي پیامبران الهي
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نتیجه گیري 
انسان همواره نیاز مند به مصلحان، هادیان و راهنمایان آسماني بوده و خواهد بود و سخن از پیام آوران 
الهي و مصلحان تاریخ یادآور سخت کوشي، رنجها و همت هاي متعالي و مجاهده اي طاقت فرساست 
که نتیجه آن رهایي انسانها از اسارت ظالمان و یوغ طاغوتها بوده است.موفقیت و پیروزي پیامبران الهي 
مرهون عوامل متعددي است که یکي از مهم ترین آنها نقش همسران، مادران و زناني است  که همواره 
در کنار ایشان زمینه ساز دعوت بوده و یا حامیان و یاوراني بي بدیل محسوب می گردند. در نگاه نخست 
به جایگاه زن باید گفت او نیمی از پیکره جامعه انساني است و در خلقت و کمال با مردان قدر و منزلتي 
یکسان دارد. از سویي دیگر، موقعیت خاص زنان را در پرورش بزرگ مرداني چون انبیاء الهي )ع( و 
ائمه اطهار )ع( نباید از نظر دور داشت. زیرا این بانوان گرانمایه با فطرت هایي پاک و زمینه هایي که در 
خود ایجاد کرده بودند، مورد انتخاب حق تعالي واقع گردیده و وظیفه اي بس عظیم و در عین حال 
حساس و گاه خطرناک را بر عهده گرفتند. پرورش انسانهایي برجسته از هر لحاظ به ضمیر و دامني 
پاک و مطهر نیازمند است و مطابق فرموده ي خداوند در قرآن، خداوند به خوبي می داند رسالت و نهال 
آن را در چه جایگاههاي پر برکت و ارزشمندي قرار دهد تا به ثمر برسد. بانوان گرانقدري چون ساره 
و هاجر با تحمل سختي ها و حفظ ایمان و توکل بر خدا و سربلندي در آزمایشهاي فراوان در کنار بت 
شکن تاریخ، ابراهیم )ع( همچنین انیس شریک و همراهي بي همتا چون ّحوا در کنار حضرت آدم 

ابوالبشر)ع(، یادآور همرهان و یاوران دلسوز درروزهاي تنها و سختي است. 
وجود مادر و خواهر حضرت موسي )ع( فداکاري بي چشمداشت یاران صدیق را در خاطره ها زنده 
می سازد. ماجراي شیر زن کاخ فرعون،  آسیه )س(  براي هر کس که بخواهد با گذشتن از تمتعات 
دنیایي در مقابل جور و ستم مبارزه اي جانانه نماید الگویي کامل است. همو که جایگاهش در مأوایي امن 
نزد مالک مقتدر یکتاست. نام مقدس مریم براي تصور هر چه پاکي و پاک دامني براي تمامی دختران و 
زنان عالم کفایت می کند زماني که بدانند او تنها زني است که برگزیده گردید تا در تمام تاریخ بشریت 
مثلي شود براي زني که به اذن خداوند بدون آنکه نامی از مرد در میان باشد، مرد آفرین گردد و سفره 
رحمت الهي را به زیور مسیح )ع( مزین نماید. و باالخره تاریخ درخشش کامل خود را با نام خدیجه 
کبري )س( در همراهي با خورشید حقیقت، حضرت ختمی مرتبت و گل سرسبد رسالت، حضرت 
محمد مصطفي )ص( به میان می آید و زماني که نام فاطمه )س(، پاره تن رسول خدا )ص( سرور زنان 
دو عالم بر زبان ها جاري می گردد، هستي خود را وامدار وجود نازنین او می بیند، او که براي آفرینشش 
زمین و آسمان پیوند مي یابد، مالئک به تکاپو در می آیند تا دردانه حضرتش پا به عرصه هستي نهد و 

نور چشم پدر گردد و امید و شفیع شیعیان در محشر کبري.
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