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 :چکیده

غالب مباحث . و نتایجی که از اعمال نصیب انسان ها می شود هیچ تفاوتی ندارند اما از نظر قرآن بین دختر و پسر تفاوت است »عمل«اصل از نظر  مذکر و مؤنث
آنچه که بیشتر در این مقاله مدنظر است استنطاق جایگاه سیاسی اجتماعی زن با لحاظ . به نقش مهم جنس مؤنث در خانواده اشاره دارد مربوط به زن و دختر، 

. »دختر رحمت است و پسر نعمت«: قاعده کلی در مورد جنس مؤنث و مذکر را می توان در یک تعبیر مشهور بیان کرد .نمودن شرایط طبیعی و خلقی اوست
پرسش  .کندر ضعیف است و خداوند به انسان ضعیف رحم می آورد اما پسر قوي است و خداوند به جاي رحم بر قوي، از نعمتی که بر او داده شده سوال می دخت

آن و نگرش قرآنی به زن مؤثر و مأجور توسط جنس مؤنث چه معنایی دارد؟ باید بتوان با استفاده از قر»  عمل«اصلی این است که با وجود تأکید بر ضعیف بودن، 
 .تحلیل می شوند) ع(چهار زن در نبوت موسی و نقش مهم ماجراي پادشاهی ملکه سبا  براي پاسخ به این پرسش. را هم مطابق آن تعریف نمود» عمل زنانه«

 عملرحمت، جنس مؤنث، ضعف، : واژگان کلیدي
 

 مقدمه
و نتایجی که از اعمال نصیب انسان ها می شود هیچ تفاوتی ندارند و در سه آیه قرآن این یکسانی بین مؤنث و مذکر  »عمل«اصل زن و مرد و دختر و پسر از نظر 

 مؤْمنٌ هو و  أُنْثى أَو ذَکَرٍ منْ صالحاً عملَ منْ) 195/آل عمران(أُنْثى  أَو ذَکَرٍ منْ منْکُم عاملٍ عملَ أُضیع ال أَنِّی: به صورت واضح مورد تأکید قرار گرفته است
نَّهیِییاةً فَلَنُحۀً حبطَی و منَّهزِیلَنَج مرَهنِ أَجسلُونَ کانُوا ما بِأَحمعنْ )97/نحل( یلَ ممئَۀً عیزى فَال سجثْلَها إِالَّ  یم نْ ولَ ممحاً عنْ صالذَکَرٍ م أُنْثى أَو  و ونٌ هؤْمم 

 )40/غافر( حسابٍ بِغَیرِ فیها یرْزقُونَ الْجنَّۀَ یدخُلُونَ أُولئکفَ
خدا به آنچه وضع حمل : من دختر به دنیا آوردم اما قرآن گفت: هنگامی که مریم علیه السالم به دنیا آمد مادر گفت. از نظر قرآن بین دختر و پسر تفاوت استاما 

اکنون باید ببینیم . )36/آل عمران(  کَالْأُنْثى الذَّکَرُ لَیس و وضَعت بِما أَعلَم اللَّه و  أُنْثى وضَعتُها إِنِّی رب قالَت وضَعتْها فَلَما: اه تر است و پسر مانند دختر نیستکرد آگ
 وجه تفاوت دختر و پسر در چیست؟

 الرِّجالُ: سوره نساء است 34یکی از پربحث ترین آیات در این خصوص آیه . نقش مهم جنس مؤنث در خانواده اشاره دارد به مربوط به زن و دختر، غالب مباحث 
صفات زن در جایگاه و در این آیه . اللَّه حفظَ بِما للْغَیبِ حافظات قانتات فَالصالحات أَموالهِم منْ أَنْفَقُوا بِما و بعضٍ  على بعضَهم اللَّه فَضَّلَ بِما النِّساء علَى قَوامونَ

سوره دو زن نمونه و دو زن خائن این در . را معرفی می کندمؤمن و کافر سوره تحریم یکی از مهم ترین سور قرآن است که الگوهاي اصلی . خانواده تبیین می شود
 صالحینِ عبادنا منْ عبدینِ تَحت کانَتا لُوط امرَأَت و نُوحٍ امرَأَت کَفَرُوا للَّذینَ مثَالً اللَّه ضَرَب: بودند ،نوح زنان دو پیامبر ، لوط و کافرانالگوهاي . معرفی شدند

 و: خانه اي در بهشت را طلب کرد و همسر فرعون در خانه کفر در حال ایمان باقی ماند. و الگوهاي اهل ایمان همسر فرعون و مریم بودند )10/تحریم( فَخانَتاهما
ضَرَب ثَالً اللَّهلَّذینَ منُوا لآم رَأَتنَ امورْعإِذْ ف قالَت بنِ رلی اب  كنْدتاً عیی بنَّۀِ فالْج نی ونْ  نَجنَ مورْعف و هلمع نی ونَ  نَجمِ ممینَ الْقَومریم هم  )11/تحریم( الظَّال

 .)12/تحریم( الْقانتینَ منَ کانَت و کُتُبِه و ربها بِکَلمات صدقَت و روحنا منْ فیه فَنَفَخْنا فَرْجها أَحصنَت  الَّتی عمرانَ ابنَت مرْیم مؤمن و از قانتین بود و ،دامنپاک
ابعاد اجتماعی از  نباید موجب غفلتگرچه نشان می دهد جایگاه اصلی زن در خانواده است اما اکتفا به آن است و  معرفی این زنان معنوي و خانوادگی این آیات 

 .آنچه که بیشتر در این مقاله مدنظر است استنطاق جایگاه سیاسی اجتماعی زن با لحاظ نمودن شرایط طبیعی و خلقی اوست. شود زنانه
 

 است حسنهدختر : قاعده کلی 
دختر رحمت است «: هم مشهور شده استکه به نحوي به عنوان یک ضرب المثل  یافتقاعده کلی در مورد جنس مؤنث و مذکر را می توان در یک تعبیر مشهور 

و   حسنَات، و اللَّه یسأَلُ عنِ النَّعیمِ، و الْبنَات  نَعیم  الْبنُونَ :وپسر نعمت و دختر حسنه دانسته شده است مضمون در روایات هم ذکر شده است این. »و پسر نعمت
 )340، ص11 ، ج 1407کلینی، ( یثیب علَى الْحسنَات

خالصه این مبانی این است که دختر ضعیف  .اما این تعبیر نیازمند بررسی است به نحوي که مبانی نظري که سبب چنین نتیجه گیري شده است روشن شود 
 .از نعمتی که بر او داده شده سوال می کند ،ان ضعیف رحم می آورد اما پسر قوي است و خداوند به جاي رحم بر قوياست و خداوند به انس

از یک طرف زن با تعابیر ظاهرالصالحی مانند ریحانه و رحمت وصف می شود و از طرفی با تعبیر ضعیفه که در با مروري بر ادبیات توصیفی خود می یابیم که 
گرچه ظرافت تعبیر مناسبی است که به ریحانگی . برخی سعی کرده اند با تعبیر ظریف به جاي ضعیف در این تلقی اصالح ایجاد کنند. نیستدنیاي امروز پسندیده 

بنگریم آن را ناپسند می بینیم اما در نگرش توحیدي چه بسا  ضعفاگر با نگاه انسان محور به این . ضعیف بودن عامل جذب رحمت است بدانیم بایداما شبیه است 
 .ضعف موجب قدرت مجدد انسان شود قدرتی که از جنس بشري و مستقل از خداوند نیست بلکه روح الهی در آن دمیده شده است
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بلکه باید با این ویژگی درست  . حقیقت این مطلب در طبیعت زن وجود دارد .نفی کرد مؤنثناتوانی در انجام کارهاي مردانه را از جنس  اساساً نمی بایست ضعف و
ا ب جدلناتوانی در تقابل و  زینت محور بودن و دیگري یکیکه در قرآن دو صفت براي دختر ذکر شده است . ن نتیجه گیري صحیح نمودآبرخورد کرده و از 

عالمه . )18و17/زخرف( مبِینٍ غَیرُ الْخصامِ فی هو و الْحلْیۀِ فی ینَشَّؤُا منْ أَو ، کَظیم هو و مسودا وجهه ظَلَّ مثَالً للرَّحمنِ ضَرَب بِما أَحدهم بشِّرَ إِذا و: دیگران است
 مرد از ترى ضعیف تعقل و بیشترى شفقت و عاطفه داراى بالطبع زن که است این براى آورده، زنان براى که صفت دو این«: طباطبایی در تفسیر این آیه می گوید

 از و دارد، زیور و زینت به که است شدیدى عالقه زن عاطفه قوت مظاهر ترین روشن از و. است بیشترى تعقل و کمترى عواطف داراى بالطبع مرد عکس به و است،
یکی از آیات مکرر دیگري که بر قدرت مرد و ضعف زن تأکید  .)134 ص ،18 ج ،1374طباطبایی، (» است ضعیف است عاقله قوه اساسش که دلیل و حجت تقریر

را می کشند تا علیه آن چون پسران . نه ضعف زن و بی خطري استانشاست که ) 4/، قصص6/، ابراهیم49/بقره(نساءکُم  یستَحیونَ و أَبناءکُم می کند آیه یذَبحونَ
 .اقدامی نکنند اما زنان را زنده نگه می دارند چون بدون مردان می توانند به راحتی به خدمت دربیایند

صاب إِذَا أَ.  یرددر روایت است که به علت ضعفی که تولد دختر براي مرد به وجودمی آورد، خداونند فرشته اي را برایش می فرستد و او را در پناه خود می گ
این روایت ). 483: ، ص3 ، جابن بابویه(. الْمنْفقُ علَیها معانٌ  ضَعف  منْ  عیفَۀٌ خُلقَتالرَّجلُ ابنَۀً بعثَ اللَّه عزَّ و جلَّ إِلَیها ملَکاً فَأَمرَّ جنَاحه علَى رأْسها و صدرِها و قَالَ ضَ

  .فت الهی به ضعیف داده می شودنشان می دهد که رحمت و رأ
انسان از فرشتگان خلقتی ضعیف تر دارد ولی می تواند با نظر . )28/نساء( ضَعیفاً الْإِنْسانُ خُلقَ و: باید توجه داشت اساساً ضعف در خلقت انسان نهادینه شده است

چرا که آنان می توانند با نزدیکی به رحمت الهی، . مردان به انسانیت نزدیک شونداز این جهت زنان می توانند بیش از . رحمت الهی از مرز رشد و قرب آنان بگذرد
 .به کرامت و مقام خلیفه اللهی انسان نزدیک شوند) که بسیار در دام آفت و غرور قوت مردانه می افتند(بیشتر از مردان 

و لَا تُملِّک الْمرْأَةَ منْ أَمرِها ما جاوز نَفْسها فَإِنَّ الْمرْأَةَ . نبودن مالزم است )پیشکار( نریحانه بودن زن از ضعیف بودن ناشی می شود و بنابراین ریحانه بودن با قهرما
 باألمور الحکم إلیه الذي(قهرمان کسی است که حکم مسئولیت امور مانند نگهبانی و حفاظت به او داده می شود). 31نامه/ نهج البالغه(ریحانَۀٌ و لَیست بِقَهرَمانَۀٍ 

اینجاست که . مؤنث نیست ساساساً مربوط به جنپیشکاري چرا که  ،)150ص ،6 ج، 1375طریحی، : الرجل بأمور القائم یده و تحت لما الحافظ الوکیل و کالخازن
 .زن نیست وظیفهچون کار . اسالم به زن حق داده است براي همه کارهایی که در خانه انجام می دهد مزد طلب کند

 
  عمل زنانه و دخترانهبررسی ماهیت 

باید بتوان با استفاده از قرآن و نگرش قرآنی جنس مؤنث چه معنایی دارد؟ مؤثر و مأجور توسط  » عمل«پرسش اصلی این است که با وجود تأکید بر ضعیف بودن، 
مؤنث در قرآن ذکر شده اند را می توان مقدمه اي براي کشف برخی از مصادیق این صفاتی که به صورت مذکر و . را هم مطابق آن تعریف نمود» عمل زنانه«به زن 

 و الْخاشعینَ و راتالصابِ و الصابِرینَ و الصادقات و الصادقینَ و الْقانتات و الْقانتینَ و الْمؤْمنات و الْمؤْمنینَ و الْمسلمات و الْمسلمینَ مانند آیه إِنَّ .عمل قرار داد
عاتالْخاش قینَ ودتَصالْم و قاتدتَصالْم مینَ وائالص و ماتائالص ظینَ والْحاف مهفُرُوج و ظاتالْحاف رینَ والذَّاک کَثیراً اللَّه و راتالذَّاک دأَع اللَّه مرَةً لَهغْفم راً وظیماً أَجع 

اکنون در دنیاي معاصر بر نقش اجتماعی زنان تأکید می شود و شاید نتوان تنها به صفات معنوي در این خصوص همانطور که در مقدمه گفته شد . )35/احزاب(
 . دنموبراي پاسخ به این سوال می توان به یک تاریخ زنانه در قرآن اشاره . اکتفا کرد

 پادشاهی زنانه.1  
 ء شَی کُلِّ منْ أُوتیت و تَملکُهم امرَأَةً وجدت إِنِّی: می بینیم که گرچه زنی قومی را تملک کرده است و همه چیز به او داده شده استه سبا در ماجراي پادشاهی ملک

لَها و رْشع ظیمآنها دارد) فتوا(اما او بدون حضور بزرگان خود نمی تواند قاطعیت برسد و نیاز به نظر قطعی  )23/سبأ( ع :ا یا قالَتهلَأُ أَیري  فی  أَفْتُونی الْمما أَم 
ۀً کُنْتعراً قاطتَّى أَمونِ حدتی ورپس از بیان نظر مشنمی دهند بلکه همچنان  به او فتوا و نظر قطعیهم پادشاهی او را پذیرفته اند اما بزرگان . )32/سبأ( تَشْه

 . )33/سبأ( تَأْمرینَ ذا ما فَانْظُري: باقی می مانند منتظر امر او
می داند که به ظاهر دنیا بسنده کرده است و به  پادشاهیرا سبأ  هسلیمان ملک .سلیمان نبی قرار می گیرد» معیت«در  ملکهقدرت این نوع پادشاهی و در نهایت 

بنابراین با آوردن ملکه به قصر خود را . )36/نمل( تَفْرَحونَ بِهدیتکُم أَنْتُم بلْ آتاکُم مما خَیرٌ اللَّه آتانی فَما بِمالٍ تُمدونَنِ أَ قالَ سلَیمانَ جاء فَلَما: آن خوش شده است
 و لُجۀً حسبتْه رأَتْه فَلَما الصرْح ادخُلی لَها قیلَ: سلیمان است» معیت«درت باالتر آگاه کرده است و ملکه هم تسلیم خداوند می شود اما تسلیم او در او را به ق
نْ کَشَفَتها عقالَ ساقَی إِنَّه رْحص رَّدمنْ مقَواریرَ م قالَت بإِنِّی ر تنَفْسی ظَلَم  و تلَمأَس عمانَ ملَیس لَّهل بضعف قاطعیت ملکه که خود نشان .  )44/نمل( الْعالَمینَ ر

 .ضعف بزرگان قوم است سبب می شود که تدبیر ملکه به تسلیم او منجر شود
 چهار زن در نبوت موسی.2  

ایفاي این نقش ها به . دختر شعیب.4 خواهر موسی. 3 همسر فرعون.2مادر موسی .1 :نبوت حضرت موسی چهار زن نقش داشتند ی دیگر می بینیم کهدر ماجرای
 .هیچ وجه کوچک نیست بلکه در تاریخ انبیاء بسیار مهم و غیرقابل انکار است

 مادر موسی .1   
نا ویحإِلى أَو  وسى أُمأَنْ  م یهعضفَإِذا أَر فْتخ هلَیع یهی فَأَلْقف مالْی ی ال وتَخاف ی ال وزَنإِنَّا تَح وهادر کإِلَی و لُوهنَ جاعینَ ملرْسنقش مادر حضرت . )7/قصص( الْم

در وحی از آینده هم خبر می رسد که . انجام شد) ع(این نقش بر اساس نوعی وحی به مادر موسی . موسی در دور کردن خطر و انداختن فرزندش در آب نیل بود
 .ارضاع و شیردهی به نبی آینده استد و آن در بازگردان موسی نقش دیگري براي مادر او فراهم می شو. موسی را برگردانده و او را از مرسلین قرار خواهیم داد

 همسر فرعون.2   



نَ آلُ َالْتَقَطَهورْعکُونَ فیل ما لَهودع زَناً ونَ إِنَّ حورْعف هامانَ و ما وهنُودینَ کانُوا جئخاط  و قالَت رَأَتنَ امورْعف نٍ قُرَّتیی عل و ال لَک سى تَقْتُلُوهنا أَنْ  عنْفَعی أَو ذَهنَتَّخ 
او با ذکر دو دلیل فرعون را به  .بسیار مهم است) ع(نقش همسر فرعون در واسطه گري براي حفظ و نگهداري موسی در اینجا  .)9و8/ قصص( یشْعرُونَ ال هم و ولَداً

 .نکشتن او قانع می کند
 خواهر موسی. 3   

 حبأَص فُؤاد أُم إِنْ فارِغاً  وسىم تي کاددلَتُب بِه طْنا أَنْ ال لَوبلى رتَکُونَ قَلْبِها  عنَ لینَ منؤْمالْم / و قالَت هأُخْتل یهقُص رَتصفَب نْ بِهنُبٍ عج و مرُونَ ال هشْعی / نا ورَّمح 
هلَیع عراضنْ الْملُ مقَب لْ فَقالَته لُّکُملى أَدلِ  عأَه تیب کْفُلُونَهی لَکُم و مه ونَ لَهحناص / ناهدإِلى فَرَد  هأُم نُها تَقَرَّ کَییع زَنَ ال وتَح و لَمتَعأَنَّ ل دعو قٌّ اللَّهح نَّ ولک 

مونَ ال أَکْثَرَهلَمعبا تعقیب مخفیانه و عملکرد به موقع و بیان مناسب فرزند را به دامن مادر باز می گرداند) ع(موسی خواهر در این داستان . )13-10/قصص( ی. 
این عمل او می توان تصور کرد که ). 119، ص1391جوادي آملی، (دنبال جعبه رفتن تا قصر فرعون کار آسانی نیست عمل خواهر در خارج از خانه بوده است و 

 .و نوعی تعقیب و هراس و در نهایت مذاکره با بیگانگان همراه بوده است) دویدن و بلکه(با سرعت حرکت  توأم
 دختر شعیب.4   

تْهما فَجاءداهشی إِحلَى  تَمع یاءحتاس أَبی إِنَّ قالَت  وكعدی کزِیجیرَ لما أَج تقَیا لَنا سفَلَم هجاء و قَص هلَیع صال قالَ الْقَص تَخَف تونَ نَجمِ ممینَ الْقَوالظَّال 
 .موجب نجات او می شود ،دختر شعیب براي موساي فراري و بی خانمان واسطه گري می کند و ضمن معرفی او به پدر. )25/قصص(

، گرچه گاهی بین اعضاي خانواده رخ داده اند، اما ابعادي فراتر از اعمال در این مصادیق ما به نقش مهم جنس مؤنث در خانواده نپرداختیم بلکه مصادیق بیان شده 
اگر به آیه . رخ می دهد؛ چیزي که متأسفانه در دنیاي معاصر ناچیز انگاشته می شود» خانه و خانواده«اما بی گمان عمل بزرگ زنانه در . داشتندمعمول در خانه 

 إِنِّی رب قالَت وضَعتْها فَلَما. »پسر مانند دختر نیست«باره بنگریم متوجه می شویم که در اینجا گفته می شود که اي که دختر و پسر را با هم مقایسه می کند دو
نمی تواند جاي دختر را بگیرد بلکه می توان از این آیه دو پیام مهم دارد اول اینکه پسر . )36/آل عمران(  کَالْأُنْثى الذَّکَرُ لَیس و وضَعت بِما أَعلَم اللَّه و  أُنْثى وضَعتُها

این آیه حقیقت دیگري را از همان قاعده کلی بیان می کند که دختر ). کَالذ َّکَرُ در آیه گفته نشده که لَیس الْأُنْثى(این آیه فهمید که دختر از پسر باالتر است 
دانش مادر به وضع حمل خود کامل نیست زاییده شد بلکه  يدنیا آمد نباید بگوییم که دختر پیام دوم آیه این است که وقتی دختري به. رحمت است و پسر نعمت

شاید هم بتوانیم بگوییم منظور از اینکه خدا به این وضع حمل آگاه تر است این باشد که در . وضَعت بِما أَعلَم اللَّه و :آگاه تر است »وضع حمل«خدا به این و 
وقتی پسري به دنیا می آید نعمت به عبارت دیگر، . د مسیح را به دنبال دارد و این دختر پسري روح اللهی را به جهان معرفی خواهد کردحقیقت تولد مریم تول

 .خدا آشکار شده است ولی وقتی دختري متولد می شود باید منتظر نعمت هاي دیگر هم باشیم
 

 نتیجه گیري و جمع بندي
فرزند را با خوف و در تصمیمی وحیانی مادر : انجام داده اند یا قدرتمندانه و قهرمانانه مستقل ینمی توان گفت زن و دختر عملزنانه در قرآن اعمال  از در هیچ یک

. ی کندم »معرفی«می شود و دختر مردي را به پدر  »واسطه نکشتن«ظاهر می شود و همسر نزد شوهر  »نقش معرف دیگران«و خواهر در  »می کندرها «رجا 
و پس پرده نیست اما  » خانه«در تمام این وقایع زنان و دختران اعمالی تاریخ ساز انجام می دهند که لزوماً در . سلیم می شودتدر معیت سلیمان  ملکه هم نهایتاً

اما عمل زنان هم عمل مستقل نیست و عمل . تولد و نبوت موسوي به نحو آشکاري به زنان مدیون است: به تعبیري می توان گفت. هم نیستندو قهرمانانه مستقل 
این نقش هاي  .اي براي نبوت موسوي ایفا کردند» واسطه گرایانه«هم محسوب نمی شود بلکه شاید بتوان اینگونه گفت که آنها خود نقش ) کارگرانه(قهرمانانه 

 .مل زنانه عمل ریحانه وار و غیرقهرمانانه استع. مؤثر هم محسوب شوند» عمل«زنانه در عین اینکه با ریحانگی سازگارند می توانند 
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