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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  »دی ـيـسع«  امين الدين داکتر :تتبع ونگارش 
 يــژيکی افغانـمرکز مطالعات ستراتـمدير 

  جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دومسؤو
 ٢٠١١ دوم سپتمبر

  
  

  

  

  نبـــــــــوت زن و  
٤ 

 

  :مـادر مــوسى 

  غضب  ومبارزه عليه ستم  وبى عدالتى ،  مردانى را به عنوان قھرمانان  نمونه  ألۀن براى مسأقرآن عظيم الش  

داستان    .شود ، مبارزات  زنان است  آنچه  كه در جريان مبارزه  با ستم فرعونى  مطرح مياام، ح نموده اندمطر

كه   زماني.موزنده  ترين  داستان  ھا ست  در قرآن آده ترين ونرزعون   يكى از با عبرت ترين   اموسى  وفر

  :گويند  خوابگزاران  ومنجمان  به فرعون  مي

  ميزدهبا شنيدن اين خبر فرعون  وحشت. تاج وتخت  تو را نابود  مى سازدآيد  كه  به زودى فرزندى به دنيا  مى 

اما به خواست  .  ھستى  قدم بگذاردۀشود  تا نگذارد دشمن  فرعون  به عرص كار ميه ،  وعمال دست بشود

 از كشته شــــدن  قرآن از سه زن  كه موسى عليه السالم  را . کشايدپروردگار با عظمت ما  موسى به دنيا چشم مى 

  .عمل آورده است ه د  در حفظ  وتربيت خويش  قرار ميدھند،  به عنوان نمونه يادآورى بندھ نجات   مي
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 اين  سه زن با وضع  ) آسيه(، واھر موسى  وسومين آن  زن فرعونيكى از اين زنان مـادر موسى ، ديگرى  خ

قرآن  .ان خود را  به خطر  مواجه ساختندعليه السالم جن روز  مبارزه كردند وبراى حفظ جان  موسى  آسياسى 

  :فر مايد  مي  ٧ : ت  قصص آيۀن  در  سورأعظيم الش

  ما به مادر موسى  وحى فرستاديم كه طفل را  شير دھد وھر وقتيكه  بر حفظ جانش »  واو حينا  الى  ام موسى « 

كه مادر موسى فــــرزند خويش را چند ماھى    د  زمانيـوھمين اساس به ب.  دازدبه ترس افتد  اورا  به دريا   ان

ممنوع بود، ) پسر(، در زمان فـرعون داشتن طفل كه خاطر اينه ترسيد  كه مبادا  سرش فاش  شود ب تربيت كـــرد ، 

موسى را در آن قرار داد،  ، به دستور الھى  صندوقى را ساخت  ولود دختر  حق زندگى كردن را داشتصرف  مـو

موسى  را بعدٱ به او  بر مى : كه ، خداوند پاك  ترس مادرش را  آرام  كرد  وبه او مژده داددر رود نيل   انداختو  

  .   پيغمبران  خواھد ساختۀگرداند  واو را از  زمر

. )١١ تقصص  آي(»  وقالت  ال خته قصيه«  دخترم اين صندوق را تعقيب كن: ـادر موسى  به دختر خويش  گفتمـ  

به قصر  فرعون   ش  ديد كه  افراد وابسته ويــكى از نزديكان فرعون صندوق را  از آب گرفتند  وكه خواھر يوقت

مادرش از شدت ترس  قريب بود ديوانه شود  او حاضر بود ھمه چيز  را .  داستان  را به  مادرش  خبر  داد، بردند

ه  الطاف  خود تسكين  شامل حالش  نمى شد وقلبش را باگرعنايت  الھى  . د،  به جز  نام  فرزندش موسىفراموش كن

ر گردانيدن  ـى خداوند پاك  با وعده ب  سازد ولـءـود  از شدت  غم وناراحتى ھمه اسرار  را  افشانمى بخشيد، نزديك ب

  .ن  ساخت ئفرزندش   اور ا مطمـ

  : فرعون  به كودك افتاد، گفت   چشم  زنرا  در قصر باز كردند كه  صندوق را به قصر بردند  وآن زماني  

  زن  ) رساند يا اورا به فرزندى  بگيريمنكشيد  اورا  شايد سودى  به ما (»  ال تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولد ٱ«  

ھيچ طفل  بچه اين طفل  را  فرعون  زنده نگاه دارد،  زيرا در بنى اسرائيل  ـداشت كه فرعون ھيچ اميد  در دل ن

عث  خوشحالى اين طفــل  در آينده  با:  وگفت لذا  به شفاعت نزد فرعون رفت .  زنده نگذاشته بودنوزادى  را

مـا كه اوالد نداريم  اورا .   م  براى ما خير وبركت داشته باشدشود ، اورا مكش اميدوار وروشنى چشم من وتو مي

 وبه  خاطر او  از كشتن  موسى   .  نمودفرعون با   خواست  ھمسرش  موافقت .  كنيم  فرزندى خود قبول ميبه 

  . صرف نظر  كرد

دايه ھا وزنھاى  شيرده  زيادى براى موسى  آوردند ، ولى . بدين تر تيب  موسى از مرگ  نجات يافت  و

گفت  اگر مايل  در اين ميان  خواھر  موسى  به در بار آمد  و. ھا  خود دارى  نمود آنۀموسى  از گرفتن پستان  ھم

پيشنھاد اورا  .  ه اين طفل شير بدھد ودايه اش  شود دھم  كـه بــ ـرايتان  نشان مي را بی  من زن شير دارباشيد

،  قصر فرعون  رفتند ش  خبرداد  وبا ھم نزد  موسى  در ن زن فرستادند ، آن دختر به مادرآپذيرفتند  اورا به  دنبال 

شد وپستانھاى مادر را   به وبا  او انس  و محبت گرفت وآرام ش  افتاد اورا شناخت  ھمين كه  چشمش  به مادرطفل 

خداوند  پاك  وقتى كه مادرموسى ديد. ساير  زنان  خو دارى كرده بود  ان گرفت ،  در حالى كه از  گرفتن  پستان دھـ

  .فرزندش  را بدو  باز گردانيد  ، يقين حاصل كرد كه وعده  خداوند  حق است 

  

  :آسيـــــه 

  .  شھرت داشت»  خربيل« زن »  صيانة الماشطة «  دختر  فرعون آريشگرى داشت  كه به   ات اسالمی طبق رواي

وقال رجل مؤمن «)  مؤمنۀ  سور٢٨ : تآي(ن  درأ ياد شده وقرآن عظيم الش» مؤ من آ ل فرعون« خربيل از جمله 

  .  داستان آنرا به تفصيل  بيان داشته است »   ... من آل فرعون
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  : عباس  روايت است كه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرمود  از ابن

: است ؟ جبرئيل گفت بويى اين  چه : وقتى در معراج بودم ، رايحه خوش   به دماغم   رسيد ، به جبرئيل  گفتم « 

  »اين رايحه  وبوى  خوب ، مربوط  به آريشگر  آل فرعون  وفرزندان اوست 

  » صيانه« موى  از دست  ۀ آرايش  موى دختر فرعون بود ، در ھمين اثنا  شانمصروف » صيانه«گويند روزى  مي

 دختر  فرعون » بسم هللا«: گويد  دارد با خود مي به زمين مى افتاد، صيانه در حاليكه شانه را از روى زمين بر مي

وردم   كه آ بر زبان گويد نه خير ،  من  كسى را ى ؟  صيانه  در جواب  ميئآيا پدر مرا  مى گو: گويد   مي

. من حتمٱ  اين موضوع را به پدرم خواھم گفت : دختر  فرعون  گفت . پرودگار  من وپرودرگار  تو  وپدر توست 

دختر فرعون داستان را  به پدرش  قصه   .من ھيچ ترسى از آن   ندارم  يد ئتوانيد بگو گويد  مي صيانه در جواب مي

زمانيكه صيانه و كودكانش . حاضر كنيدرا دستور داد صيانه  و كودكا نش   قھر وغضب فرعون  مشتعل شد  . كرد

پروردگار  من  و : پروردگار تو كيست ؟ صيانه گفت : به  صيانه  گفت  را نزد  فرعون حاضر كردند ، فرعون 

  .پروردگار  تو هللا است 

ت ه ااگر از اين عقيد : و گفتف بسازد ، ولى نتوانست به افرعون خواست  صيانه را از اين عقيده منحر 

  .دست  بر ندارى ، تو را با اطفالت در آتش خواھم  سوزانيد

خواھم  كه پس  از سوزاندن ، استخوان  ھاى   فقط از تو مي. بسوزان ، مرا باكى  نيست : صيانه در جواب گفت 

  . ارا جمع كنند  وآنرا دفن  نمايندم

فرعون دستور داد    .دارى  اجابت  مى كنم اطر حقى  كه بر مااين خواست  تــورا بـه خ:  فرعون  گفت 

،  زمانيكه تنور  مسى  با  آتش  آماده شد ، فــرعون ھدايت در  آن  آتش را   روشن كنند   از مس بسازند ویتنور

ۀ دن  طفل طعمكه  ھمه ب بعد از اين.  ، اولين طفل صيانه را   در آتش انداختند د كه  اطفال  اورا در آتش افگننددا

، كى بعد ديگر درآتش  مى انداختندو  بدين  ترتيب اطفال  صيانه را ي رسد نوبت به طفل ديگر صيانه مي. حريق شد

ود ؛ در ھمين  اثنا ش ، صيانه از ديدن اين وضع بى ھوش  ميرسد تا اينكه نوبت  به طفل شير خوار  صيانه مي

  :يدگو ر صيانه  به سخن  مى آيد وميطفل شير خوا

در ھمين اثنا  صيانه » بين تو  وبھشت  يك گام بيشتر  نيست  تو بر حق ھستى ،. صبور باش ! اى مادر « 

   ماليكه را مشاھد ه  »  آسيه«گويند در ھمين اثنا  زن فرعون  مي  .را ھم با طفل شير خوارش  يكجا به تنور انداختند

 چون اين صحنه را  د يد ، يقين واخالص  وتصديق او زياد  كند ،  كه روح  صيانه را  به آسمان  مى برند ، مي

  .گشت

! واى بر  تو اى  فرعون : آسيه گفت .  تان صيانه را به  آسيه بازگو كرد رفت  داس» آسيه«زمانيكه  فرعون نزد 

  !ى ؟ئت داد، كه چنين جسارت نماأچه چيزى تورا  بر خداوند جل مجد ه جر

من : آسيه  در جواب گفت  !ه جنونى كه دوستت مبتال شده بود ،  گر فتار شده شايد تو ھم  ب:  فرعون  گفت 

  .، كه  پرودرگار تو  وپروردگار  عالميان است ، ايمان  آوردمی  نشده ام ، مگر من به پروردگاربه جنون  مبتال

 شده ، به او بگو به خداى موسى  كافر شود  وگرنه قسم  مى خورم  كه هدخترت ديوان: فرعون  به مادر  آسيه گفت 

  .  مرگ  را به او خواھم چشانيدۀمز

ز به نصحيت كـرد  از  او خـواست  تــــا به خواسته ھــــاى  فرعون تن داده  وامرش را در غاآه دختر خويش مادر ب

آيا  به پروردگار  متعال : گويد   دھد ودر جواب  مي يكفر به خداى  موسى بپذيرد،  اما آسيه  به نصايح  تن  نم

  .به خدا قسم  ھر گز چنين  كارى  را نخواھم كرد! كافر شوم 
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ش  چھار ميخ شد تا يه در حاليكه دست وپاآسي .فرعون دستورداد تا دست  ھا  وپاى ھاى  آسيه را چھار ميخ  كنند

   . نزد  خداوندپرواز كردزمانى در عذاب بود  تا روحش به اعلى  عليين  وبه

  

  ! محـترم  ۀخــوانند

 را  كه بر  نبوت  زن    استدالل خويش را بر آيات قرآنى واحاديث  نبوى مستند  ءعلماو اگر ما نظريات  مفسرين   

قضاوت ھمه مورد ى  كه   بر عدم نبوت زن حكم  نموده ،  مطالعه و   ئه  نظرايات علمانموده اند ، در مقايسه ب

كنند كارى  ساده  ى كه بر  نبوت  زنان حكم ميئفت  كــــــــه رد استدالل  علمابه  قرار دھيم  ، در خواھيم يــــــاجان

 ومفسران   قابل  توجه ، دقت واھتمام ءولى  بايد اذعان داشت كه استدالل  ھر دو  جانب از علما. سان   نيست آو

  .نمايد  فيد  براى  محققان  باز ميخاص    بوده ،   وزمينه را براى  بحث علمى م

 مباحث از خود ۀ نبايد از تحقيق وتتبع به ګون که ومفسران اينستءاز جانب ديګر خواست من از دانشمندان ، علما

ه پيشبرد  دانش  که  مباحث علمی در فضای خاص خود طرح ګردد جز کمک ب زيرا  زمانی. نګرانی نشان  دھند

  .ھد داشت يګری نخوادومعرفت  عايدی  

  

   ارتباط انسان با خداۀوحـــــى وسيل

 وحى كه از موضوعات   مھم در ۀجزى  را در بارؤخواھم معلومات  م به منظور تكميل   بحث  زن  ونبوت  مي 

نمايد   مورد  بحث  رود ، و ارتباط  انسان را  به پروردگار  با عظمت ما تأمين مي شمار ميه دين مقدس اسالم ب

  :مى فرمايد   )  ۴ و ٣ :تآي:  سوره نجم ( خداوند متعال در  .قرار  دھم 

  »  وما ينطق عن الھوى ان  ھو اال وحى يوحى« 

  

  :وحى  چيست 

  :فرمايند  ومفسران در  تعريف  وحی  میءعلما

 پس  با آن  .نمايد وحى عبارت از آن است  كــــــــه خداوند  بر پيامبرانش  مى فرستد  ودر قلب پيغمبر  ثابت  مى   

گو   نمى  و قسمتى  ديگر  از وحى  را پيغمبر  به آن گفت و. تكلم  مى كنند وآن را  مى  نويسد،  وآن كالم  هللا است

مور نيست  ولى به صورت  حديث آنرا  براى  مردم بازگو  أكند  وآن را براى كسى  نمى نويسد وبه نوشتن  آن م

  .ه  كه آن مطالب را  براى مردم  بيان  نموده  وبا آنان  تبليغ  كندمى كند  كه خداوند  او را  امر فرمود

 ارتباط  دارد ؛ چرا كه  نزول  آيات  قرآن  تنھا  از اين طريق  صورت  » وحى«تاريخ قرآن با پديده 

 »  وحى«ا گرفته  ودريافت  پيام  آسمانى ، كه نوع  ارتباط ميان انسانى  بر  گزيده  وممتاز با عالم غيب  است ، ب

  است  واز ھمين  رو » وحى«حاصل  از اين رو كتاب  آسمانى  قرآن  نتيجه  و.  جامه  عمل  به خود پوشيده است

  .بحث  ھاى  تا ريخ  قرآن  قرار  داده اندبرای   آغازۀ را نقط» وحى«اكثر  تاريخ نويسان ، بررسى 

ترين د، زياكار رفته استه ، حيوان  وزمين  بسانن  در مورد  فرشتگان، شياطين، انأوحى در قرآن عظيم الش

  .وبيشترين  استعمال  اين   اصطالح  ومشتقات آن  در خصوص  وحى مربوط  به پيامبران است 

    

  : معناى لغوى وحـــــــــــى 

  :لسان  العرب  مى گويد ابن منظور در 
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كلمه : و وحى اليه واوحى . ى  وكل ما القيته الى غيرك الوحى االشارة والكتابة  والرسالة  ا ال لھام  والكالم  الخف«

،  الھام  وكالم  مخفى وپنھانى  وھر چيزى اى اشاره  كردن ، نوشتن  ورسالهوحى به معن»  ؛ بكالم  يخفيه  من غيره

ن  يعنى سخنش  با او  طورى صورت گرفت كه از ديگرا»  وحى اليه و اوحى«تعبير .  شود أديگر  القاست  كه به 

 مريم ۀسور (طور مثال خداوند پاك دره ب.   يعنى به طورى پنھانى ومخفى با او  صحبت  نمود. پنھان بود سرى و

  :فرمايد مي  )  ١١ : تآي

  به تسبيح وتقديس ھانبه اشاره گفت كه بامدادان وشامگا خداوند به آنان » »  فاوحى إليھم أن سبحوا بكرة وعشيٱ« 

  .مد ه است آنجا كلمه وحى به معنٮى  اشاره آ كه در »  خدا بپر دازيد

 تند  وسريع است  وبه ھمين  خاطر  ھر كارى  كه به ۀ  وحى  به معناى  اشارۀريش:  راغب  اصفھانى  مى گويد   

اين ممكن است  در كالمى  رمزى  وكنايه اى  باشد  ويا آوازى  باشد  و. د  آن را وحى مى گويندسرعت  انجام  گير

بخش مفردات ، ماده (.    ويا به  نوشتنءالفاظ  وكلمات ، ويا به  صورت  اشاره  به بعضى  از اعضامجرد از 

  » وحى «

  

  : معناى  اصطالحى  وحى 

  اتصال  به غيب  راه ،  جھت دريافت پيام آسمانى از الھى ، ارتباط  معنوى است  كه براى  پيامبرانوحى اصطالحى

 آن ۀاز مركز فرستند) وحى(به  واسطه  ھمين ارتباط  واتصال است كه پيام  را رنده پيامبر،  گي. برقرار  مى شود

  .دريافت  مى كند  وجز او ھيچ كس شايستگى  وتوان  چنين دريافتى را ندارد 

... وحى در اصل وضع لغوى آن به  ھر  نوع  القاى  آگاھى  مانند اشاره ، آواز ، الھام ، رؤيا  وسوسه ، كتابت و 

  .مخفيانه بودن  وسرعت  نيز  در بعضى  از استعماالت  وحى  لحاظ گشته  است . ق  مى گردداطال

  

  :اما وحى  در اصطالح  شرع 

وحى در اصطالح  شرع  به معنى  دستوراتى است  كه خداوند  آنھا را  به سوى  پيغمبران  خود  مى فرستد تا آنان   

  .را از  قانون  ومقرارت دين اگاه  نمايد 

  :به چند  نوع  وكيفيت بر پيامبران  نازل  گرديده است ) وحى(ھمانگونه  كه قرآن  مى فرمايد 

»   وما كان لبشر  أن يكلمه هللا اال  وحيٱ  أومن ورا ء حجاب أويرسل رسوآل  فيوحى بأ ذنه ما يشا ء إنه على حكيم« 

ن  بگويد ، مگر از طريق الھام ،  يا از پس پرده ھيچ كسى سزاوار  آن  نيست كه خداوند با او سخ«)   ۵١: شورى (

،  وجبرئيل  به فرمان  پرودرگار   نام  جبرئيل  به سوى  او بفرستدبه(صدى  را يا  اينكه  قا ھا  وموانعى طبيعى و

  .» ، و خداوند بزرگوار  ور ستگار است   وحى كند) به پيغمبران(آنچه را كه خدا  مى خواھد 

  

  : وحى در قرآنبرخى از  معناى   

  : وحى نبوت ورسالت  -١

»  ... من بعده انا  او حينا اليك كما او حينا الى نوح والنبيين «: مى فرمايد )   سوره نسا ء١۶٣  تآي(خداوند پاك در  

   » ديم  ھمانگونه  كه به نوح وپيامبران  بعد  از تو ، وحى كرديم اما به تو وحى فرست« 

  : وحى الھام -٢

  :  نحل آمده است ۀ سور۶٨ :تدر آي
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 پروردگارت  به زنبور » «  ... الشجر ومما يعرشون و اوحى  ربك الى  النحل ان اتخذى من الجبال  بيوتٱ  ومن «  

    »ن  خانه كنيد يشود  براى خود تعي ى  كه توسط انسان  ساخته ميئعسل  الھام  كرد از درخت وصندوق ھا

  :  وحى اشاره -٣

  :كريا مى فرمايدز ۀ در بار)  سوره  مريم١١ :تآي(تعال  درخداوند پاك  م

ب  عبادتش  به سوى ازكريا  از محر» « ا المحرا ب فاوحى اليھم  ان سبحوا بكرة   وعشي فخرج على قومه  من  «  

  :يد ئرا  را  تسبيح گو صبح  وشام ،  پروردگار تان: آمد  وبا اشاره به آنھا  گفت   مردم  بيرون 

  :ى تقدير  وح-۴

و فرمان  خود را  در ھر  آسمان  «  »  اوحى فى كل  سما ء امر ھاو «:   فصلت  آمده است ۀ  سور١٢ : تدر آي  

  » مقدر  فرمود 

   : وحــــــى امر -۵  

»   واذا  او حيت  الى  الحو ا ريين ان  آمنو ا  بى وبرسو لى«:   ما ئده مى فرمايد ۀ سور١١١ : تخداوند پاك درآي

  »  ھايم  ايمان  بياوريد هبه خاطر آور  ھنگامى   را كه  به حورايون  امر كردم به من  وفرستاد«

   :  وحى به معنى  بيان مخفى  -۶

يوحى بعضھم الى بعض زخرف القول  « : شيطانھا  مى فرمايد ۀ انعام  در بارۀ  سور١١٢ : تخداوند متعال در  آي

    »ديگران  مى گذارند  وغ وفريبنده  را به طورى  سرى  در اختيار   بعضى از آنان ، سخنان در» « غرورٱ

   : وحـــــــــى خبر  -٧

و  اوحينا   وجعلنا ھم ا ئمة يھدون با مرنا   « : تعدادى از پيامبران  مى فرمايدۀ  انبيا  در   بارۀ  سور٧٣ تدر آي  

  مردم  را به  فرمانبردارى  ازما ھديت  مى كردند وانجام   ما آنان را پيشوايانى  قرار داديم كه»« اليھم فعل الخيرات

  »كارھاى نيك  را به آنان  خبر داديم 

  ادامه دارد

  

  


