
 

  

  

  

  

  

 

 شخصیت وجودي زن از منظر قرآن و عهدین
  *سید رضی قادري

   اشاره

گیري جامعه  بدون تردید زن نیمی از پیکره اجتماع است و شخصیت و رفتار او در شکل

نقش مهمی دارد. در طول تاریخ مباحث مختلفی در خصوص زن طرح شده که بسیاري 

تفریط کشـیده شـده اسـت. آنچـه در ایـن میـان قابـل توجـه اسـت           از آنها به افراط یا

هاي ادیان آسمانی در این زمینه است. آیات و کلمـات متعـددي در قـرآن کـریم،      آموزه

تورات و انجیل به موضوع زن پرداخته که هر یـک نشـانگر اهمیـت آن در ایـن متـون      

اند با آیات  مطرح کردهمقدس است. آنچه تورات و انجیل در خلقت زن و گناه اولیه آدم 

قرآن کریم سازگاري ندارد. قرآن براي خلقت زن، همچون مرد، اصـالت قائـل اسـت و    

دانـد، بلکـه هـر دو را در آن سـهیم      صرفاً زن را در گناه اولیه و خطاي آدم مقصر نمـی 

هاي تورات و انجیل درباره سرشت زن با آیات قرآن مطابقـت دارد و   کند. البته آموزه می

  اند. قائل به فطرت خداشناسی و کرامت ذاتی زن شدههمگی 

  

   سرشتزن، قرآن، عهدین، آفرینش، انسان،  ها: کلیدواژه

                                                                  
 .مدرك سطح چهار حوزه *
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  مقدمه

آفرینش تمام مخلوقات از نظر قرآن کریم هم با جمال نفسی و ذاتـی و هـم بـا زیبـایی     

  نسبی آمیخته است؛ خـواه در قلمـرو موجـودات مـادي و خـواه در قلمـرو موجـودات        

  خداونــد زیباســت و زیبــایی را آفریــد و از  ).30: 1385(جــوادي آملــی، معنــوي  مجــرد و

رین موجـود را کـه   زیبـات اسـت  آنجایی که خود مظهر جمال تمامی کائنـات در هسـتی   

و بر همین اساس خلقت انسـانی  کرد و صفات او در زمین بود خلق  متجلی مظهر اسما

؛ رامش و آسایش مـردان قـرار داد  فرینش زن خلقت او را موجب آپس از آتحقق یافت. 

    ند.گشت به دنبال گمشده خویش می مردان یکه گوی به طوري

ي انسانی برخوردار ی همانند مرد از روح کامل و زیبازن در سیماي قرآن ،بدون شک

یا ایهـا الـذین   «، »یا ایها الناس« -و قرآن هر دو را در یک ردیف و با یک خطاب  است

ه که شدزنان نازل  بارهآیه در 400در قرآن کریم حدود  .ه استمخاطب قرار داد -»آمنوا

شـود   و نقش آنها در اجتماع قائل مـی زنان  رايهی باین کتاب اال ی است کهبیانگر اهمیت

  .)20: 1384جلیلی، (

شخصـیت و   عالوه بر اینکه خلقت زن را ترسیم فرموده، به دفـاع از  ،خداوند متعال

پرداخته است. لـذا امـروزه بـر     ،عم از خانواده و جامعها ،ها جنسیت زن در تمامی عرصه

(ص) بـر مـردم    که از سوي پیـامبر  ،هیقرآن کریم و معارف االکه کسی پوشیده نیست 

که در عصر جاهلیت از تمامی حقوق خود حتی از حق حیات محـروم   ،زن را ،نازل شد

و داراي روح نجات داد و به زن شخصیت و هویـت داد و او را همتـاي مـرد     ،شده بود

  کامل انسانی و برخوردار از تمامی استعدادهاي انسانی و کماالت معنوي معرفی کرد. 

به انحاء مختلفی با جنس زن مواجهه صورت  ،فراز و نشیب بشريدر طول تاریخ پر

هاي تاریخی و جغرافیایی گوناگون اغلـب عضـوي درجـه دوم یـا      گرفته است. در پهنه

اند جوامعی که زن در آن به صـورت کـاال یـا     است. کم نبوده ه شمار آمدهفروتر از آن ب

و یا آتش شهوت مـردان  برده  ، بار میکرده ، خدمت مردان میحیوان دست به دست شده

شـکوه غـذا تهیـه    هـاي با  حتی گاهی با گوشت او در مهمانی .کرده است را خاموش می

   ).96: 1381طباطبایی، ( شده است

هـاي متفـاوتی را در جوامـع     با زن واکنش و جنبش گرفته مجموع رفتارهاي صورت

هاي جوامع سوسیالیسـتی. از   هاي فمنیستی یا حرکت جنبششد؛ از جمله مختلف سبب 
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 .اند گوناگونی ابراز کرده هاي دیدگاهباره  مکاتب گوناگون بشري نیز در این ،سوي دیگر

خـالی از افـراط و   هاي علمی اندیشمندان در این زمینـه   شاید بتوان گفت مجموع تالش

  اند.   است، هرچند به حقایقی راه یافتهتفریط نبوده 

هـی دارنـد و همگـی بـه     کران اال حکمت و رحمت بی هی، ریشه در علم وادیان اال

 هترین تعالیم آن اسـت کـه از سرچشـمه   ترین و ب زیباترین، زالل .خوانند هدفی واحد می

در برخـی از معـارف   اختالفـاتی  مـا بـا   . هرچنـد  ت گرفته باشـد ئهی نشوحی ادیان اال

و  هـا  شویم. مثالً آنچه در تورات و انجیل و قرآن کریم آمده اخـتالف  مکتوب مواجه می

  علت باشد:  تواند ناشی از سه  ها می و تفاوت ات. این اختالفبا هم داردهایی  تفاوت

یت مسـئول  هی هر یک بر پایهپیامبران اال هایی از گونه اجمال و تبیین: الف. تفاوت

چـون آخـرین   خویش برخی از حقایق را براي مردم بیان کردند و تنها اسالم اسـت کـه   

 ،نـص قـرآن کـریم    طبـق  .تمام حقایق را براي مردم بیـان کـرده اسـت   هی است دین اال

  .)89نحل: (کننده بخشی از حقایق است  ) تبیینع(حضرت عیسی 

رفتن «: گفتشد به آنان  نگامی که مسیح از حواریون جدا میه ،به گفته انجیل یوحنا

اکنـون تحمـل    شی از حقایق را به شما گفتم و هـم من براي شما بهتر است چون من بخ

خواهد آمـد کـه شـما را    » پارکلیتوس«بخش  قت را ندارید. اما پس از من تسلیتمام حقی

  .)14-7: 16یوحنا، (» به تمام راستی هدایت خواهد کرد

بخشی از دیـن اسـت کـه تبیـین وظـایف       شریعت هایی از گونه تشریع: ب. تفاوت

جعـل   ها را بر عهده دارد و تفاوت فرهنگی و اجتماعی و جوامـع مختلـف،   عملی انسان

هاي گذشته احکـام   برخی از امت ،به فرموده قرآن کریم کند. می احکام متفاوتی را اقتضا

را کـه   احکـامی  از و شریعت عیسـوي برخـی   )146؛ انعام: 286بقره: ( اند تري داشته سخت

  .)50عمران:  آل(بوده برداشته است  مقرر کرده هایل بر آنیاسرا خداوند براي تنبیه قوم بنی

ـ  قرآن کریم به صراحت بیان مـی  هایی از گونه تحریف: ج. تفاوت د کـه علمـاي   کن

ی از آن کاسـته یـا بـر آن    هـای  یهود و مسیحیت کتاب خدا را بـه بـازي گرفتـه و بخـش    

؛ 187و  78عمـران:   ؛ آل146، 79 بقـره: ( انـد  ا نیز تفسیر به رأي کـرده هایی ر اند و بخش افزوده

فراتر از تحریف اینکه آنچه به نام اناجیـل اربعـه در کتـاب مقـدس      ،همچنین .)41مائده: 

بـه ایـن    ؛انـد  ) نگاشـته ها از زندگی عیسی (ع هایی است که انسان مسیحیان آمده گزارش

  به نام انجیـل نگـارش یافتـه     يهاي دیگر کتاب هی انجیل مفقود شده ومعنا که کتاب اال
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  هـاي   ) نیسـت و در نگـاه مـا نسـخه    که به باور خود مسیحیان کتاب آسمانی عیسـی (ع 

  هـاي انحرافـی اسـت کـه بـه       هی و دیـدگاه اي از آموزهاي دین اال بدلی است که آمیخته

ـ  زیبـایی ( یابـد  ) نمـود مـی  ع(هیـات عیسـی   ت االئـ ویژه در انجیل یوحنا در هی   : 1387ژاد، ن

175-211(.  

هاي زن در قـرآن و   هایی که در تصویر خلقت و شخصیت و ویژگی تفاوت ،بنابراین

اسـاس اسـت   علتی بود که مطرح شد. لذا بر همین سه تورات و انجیل است به یکی از 

 ه وگشاسـت تـا سـره از ناسـره تبیـین شـد       بخش قرآن کـریم راه  که تعالیم زالل و تعالی

وي بسـیاري از شـبهاتی کـه از ر   همچنـین   .هی مشـخص شـود  الیم االجایگاه زن در تع

شـبهه تضـییع   نیـز  و طـرح شـده   اسالم باره ورزي در جهالت و یا از روي عناد و غرض

  .شود میحقوق و شخصیت زن پاسخ داده 

است که تمامی این تحقیق برگرفتـه از خـود    اي که باید به آن توجه داشت این نکته

و انجیل است تا همگـان هیمنـه و تمامیـت وحیـانی بـودن       کتب مقدس قرآن و تورات

کمـاالت و   ،هـی نسـبت بـه زن و شخصـیت    توجهات این کتاب االبا قرآن را دریابند و 

  آشنا شوند.  او هویت 

  . خلقت زن  1

اي که باید در تعالیم کتب مقدس به آن توجه عمیق کرد چگونگی آفرینش  نخستین نکته

الً صورت گرفته یا اینکه طفیلی و فرع وجود مرد است؟ زن است. آیا آفرینش زن، مستق

کند.  به نحوي که جایگاه زن را مشخص می ،شکی نیست که این بحث بسیار مهم است

درك و دریافت انسـانی   هاست. معیار دیگر شناخت ،شناخت انسانی نسبت به خودزیرا 

مـرتبط بـا مـا را     ياه و جایگاهی که در آن قرار دارد تحلیل خود و دیگر پدیده از خود

  .  کند میسر می

تند و از یک گوهر خـاص آفریـده   بنابراین باید ببینیم آیا زن و مرد از یک گوهر هس

اند و هیچ امتیازي بین آنها از حیث گوهر وجودي نیست یا اینکه مـرد در آفـرینش    شده

د خلقـت مـرد و فـرع آن آفریـده     یگوهر خاصی خلق شده و زن از زوااست و از اصل 

  ه است.  شد
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  . خلقت اولیه زن 1. 1

در بـاب  کـه  بینـیم   کنـیم مـی   ه زن را بررسی میخلقت اولی بارهدر عهد عتیقوقتی آیات 

آفرینش انسان را بـه   نخست،در روایت  .روایت کرده استگونه آفرینش آدم و حوا دو 

کلی یاد کرده است. این روایت کـه   نیز به طورصورت کلی مطرح کرده و از خلقت زن 

ـ  مرد و زن (آدم و حوا) را مطرح میصورت کلی آفرینش  به ه وجـود  کند هیچ اصالتی ب

سرانجام خداوند فرمود انسان را شبیه خود بسازیم تا  ؛دهد مرد یا فرعیت وجود زن نمی

پس خدا انسان را  .بر حیوانات، زمین و ماهیان و دریا و پرندگان آسمان فرمانروایی کند

فرمود بـارور و   ،را زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داده او انسان شبیه خود آفرید.

زیاد بشوید. زمین را پر سازید، بر آن تسلط یابید و بر ماهیان دریا و پرنـدگان آسـمان و   

  .)28، 26: 1سفر پیدایش، ( حیوانات فرمانروایی کنید ههم

از زوایـد   را برگرفتـه  که خلقت مرد را اصل دانسته و خلقت زن ،روایت دومدر اما 

  :  آمده استچنین  ،داند وجود مرد می

آنگاه خداوند از خاك زمین، آدم را آفرید. سپس در بینی آدم روح حیات دمیده 

اي شد ... خداوند فرمود: شایسـته نیسـت    به او جان بخشید و آدم موجود زنده

آدم را آدم تنها بماند. باید براي او یار مناسبی به وجود بیاورم ... آنگاه خداونـد  

هـایش را برداشـت و جـاي آن را بـا      به خواب عمیقی فرو برد و یکی از دنـده 

گوشت پر کرد و از آن دنده زنی را آفریـد و او را پـیش آدم آورده، آدم گفـت:    

هایم. گوشتی از گوشتم، نام او نساء باشد، چون  این استخوانی است از استخوان

  ).31-7: 2سفر پیدایش، ( از انسان گرفته شده است

در اینجا باید  .داند زن را از مرد و فرع وجود مرد می به صراحت خلقت ،ن روایتای

مین روایت دوم ه عهد عتیقاین نکته را متذکر شد که در شرح و تفسیر آیات و کلمات 

یعنی ممکن اسـت برخـی بگوینـد ایـن کلمـات و       .ید و مورد توجه واقع شده استتأی

اسـت،  و نشان از خضوع زن در برابر مرد  داردل باالیی ابهام و اجما عهد عتیقآیات در 

خـود عالمـان یهـودي وارد شـده نشـان       هآنچه در تفسیر و شرح این کلمات از ناحیاما 

دهد که مقصود از روایت دوم همان اصل بودن خلقت مرد و طفیل بودن خلقـت زن   می

تا آدم به طور طبیعی  خداوند منتظر نماند«اند:  لمات آوردهدر تفسیر و شرح این ک .است
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بلکه او را بـه خـواب عمیقـی بـرد تـا دردي را احسـاس نکنـد و ایـن          ،به خواب برود

انـد   و در جاي دیگر مطرح کـرده  ) 73-69: 1982مـاکنتوش،  ( »عملیات جراحی را انجام داد

که خداوند مستقیماً از روح خود در انسـان دمیـد و مـراد از انسـان حضـرت آدم بـوده       

 لذا شیطان بر او مسلط شد و او را فریـب داد  ،آدم آفریده شده ا از پیکره. چون حواست

  .)69همان: (

باره خلقت حوا از آدم را تأییـد  در عهد عتیقهاي  همان آموزهنیز  عهد جدیدبررسی 

بـه   عهـد جدیـد  در  ، امـا به طور مفصل به آن پرداختـه شـده   عهد عتیقکند. البته در  می

نخستین مرد از زن بـه وجـود نیامـد بلکـه     «مده است: آ عهد جدیددر . صورت مختصر

ابتدا آدم «در جاي دیگر نیز آمده است: . )9-7: 11اول قرنتیان، (» اولین زن از مرد خلق شده

  ).14-13: 2اول تیموتئوس، (» سپس حوا از او خلق شد ،خلق شد

به طفیل جایگاه خلقتی زن بعد از مرد و عهد جدید و  عهد عتیقطبق آیات  ،بنابراین

  وجود مرد است. مرد اصل است و زن فرع آن. 

   ذکـر شـده اسـت.   انسـان و خلقـت او    بـاره درنیـز تعـابیر مختلفـی    قرآن کـریم  در 

  گویـد و اینکـه انسـان از چـه چیـزي       گاهی از ماده خلقت انسان سخن مـی قرآن کریم 

  خلقــت اولیــه و ابتــدایی انســان بــا تعــابیري چــون کــریم از رآن ؛ قــخلــق شــده اســت

ــراب ــران:  آل( ت ــین ،(خــاك) )59عم ــون: ( ط ــل) )12مؤمن ــإٍ  (گ    )26حجــر: ( مســنونو حم

(آب پسـت،   )8سـجده:  ( و خلقت نسل انسـانی را از مـاء مهـین   کند  یاد می(گل گندیده) 

  .  داند منی) می

؛ شـوري:  72؛ نحـل:  6؛ زمر: 1نساء: ( آیه مطرح شده است 6خلقت زن در قرآن کریم در 

جا به صورت مجمل به آفـرینش  هرچند آیات قرآن کریم در این .)198عراف: ؛ ا21؛ روم: 11

از یک گوهر خاص  ،همچون خلقت مرد اما در همین آیات نیز خلقت زن، ،زن پرداخته

بـه تعبیـر    .اسـت شـده  خلقت بین زن و مرد طرح ن مطرح شده و هیچ امتیازي در ناحیه

در  نظر آیات قرآن کریم مقبـول نیسـت.  ز اند ا ، آنچه تورات و انجیل بدان پرداختهدیگر

  کنیم:  فقط به دو آیه اشاره می اینجا

؛ )189اعـراف:  ( »و جعل منها زوجهـا لیسـکن الیهـا    واحدةهو الذي خلقکم من نفس «

اوست که هر یک از شما را از یک نفس آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا 

  در کنارش آرام یابد. 
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همـه شـما را از یـک نفـس      ؛)6زمـر:  ( »و جعل منها زوجها حدةواخلقکم من نفس «

  آفرید و همسرش را هم از همان آفرید.  

هـر   ،این آیات را حمل بر استقالل آفـرینش زن و مـرد  نیز مفسران آیات قرآن کریم 

محمدحسـین  انـد.   هر دو از یک گوهر خاص آفریده شـده زن و مرد  کرده، معتقدند ،دو

  نویسد: می ششم سوره زمر طباطبایی ذیل همین آیه

در اینجا نشریه است و آیه در مقام تبیین این نکته است که خلقت همسر » من«

شمار کـه در   آدم از نوع خود آدم است و انسانی مثل خود او. این همه افراد بی

اند همه از دو فرد انسانی مثل هم و شـبیه بـه هـم نشـئت      کره زمین منتشر شده

  .)4/140: 1385طباطبایی، ( اند گرفته

آمیـزي  ظر تفسیر خلقت نه تنها نظر تحقیراسالم از نظر فلسفی و از ن ،مطهريبه نظر 

زنـان را از  «فرمایـد:   با کمال صراحت در آیات متعددي مـی بلکه قرآن  درباره زن ندارد،

البتـه در   .)152: 1381مطهـري،  (» جنس مردان و از سرشتی نظیـر سرشـت مـردان آفریـدم    

ن آموزهاي تورات و انجیل در خلقت آدم و حـوا  اناکتب تاریخی مسلم تفاسیر و برخی

وافـی و تتبـع دقیـق و    با تحقیـق   ، امااند باب آن ذکر کردهوارد شده و حتی روایاتی در 

یـانی قـرآن   یلیات و بیـرون از معـارف وح  یشود که این مطالب از اسرا کامل مشخص می

/ ذیـل آیـه   3: 1373مکارم شیرازي، (ست االسند و خالی از حجت  بوده و روایات هم ضعیف

  .)2/392: 1385اول سوره نساء؛ مغنیه، 

خلقـت زن مطـرح شـده     بارهبا توجه به آیات متعددي که در قرآن کریم در ،بنابراین

او اصـیل اسـت.   لقـت  استقالل دارد و خشود که زن همچون مرد در آفرینش  ن میمبره

نجیـل در ایـن موضـوع    ا شده در تورات و ، طبق آیات قرآن کریم، مطالب مطرحبنابراین

  کامالً مردود است.  

  . گناه اولیه (خطاي حوا) 2

یر بسـزایی  ثعهدین مطرح شده و در تحلیل شخصـیت زن تـأ   یکی از موضوعاتی که در

یا خطاي حواست. البته این موضوع در قرآن کریم به صـورت  » گناه اولیه«موضوع  دارد

  استنتاج کرد. آن را فحوا و مضامین برخی آیات قرآن  توان از ، اما میمستقل ذکر نشده
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و اولـین   دانـد،  آن مـی او را عامـل   ،گناه اولیه را بـر گـردن حـوا انداختـه     عهد عتیق

تـأثیر منفـی زیـادي در    باید توجه داشت که این آمـوزه  کند.  میگناهکار در عالم معرفی 

  شخصیت زن و به تبع آن نقش زن در جامعه دارد.  تحلیل

  :  طرح شده است تفصیلاین مطلب به  ،در سفر پیدایش ،عهد عتیقدر 

و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند سـاخته بـود هشـیارتر بـود و بـه زن      

گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان بـاغ نخوریـد؟ زن بـه مـار     

زن  گفت: خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید مبـادا بمیریـد. مـار بـه    

گفت: هر آینه نخواهید مـرد ... چـون زن دیـد کـه آن درخـت بـراي خـوراك        

اش گرفته بخورد و به شوهر خود نیـز داد و او خـورد    نیکوست ... پس از میوه

هـاي   انـد. پـس بـرگ    آنگاه چشمان هر دوي ایشان باز شد و فهمیدند که عریان

ز خداونـد را  درخت انجیر به هم دوخته، سترها براي خویشـتن سـاختند و آوا  

شنیدند ... خداوند گفت: آیا از آن درختی که تو را قدغن کرده بـودم کـه از آن   

نخوري، خوردي؟ آدم گفت: این زنی که قرین من ساختی وي از میوه درخـت  

  .)19-1 :3، سفر پیدایش( به من داد که خوردم

و موجـب   را مرتکـب گنـاه اولیـه   حـوا  کند که  صراحتاً اشاره می عهد عتیق ،بنابراین

را فراتر گذاشته و در تخریـب چهـره    مفسران و شارحان آیات تورات پا شد.اغواي آدم 

 عهـد عتیـق،  در شـرح ایـن آیـات     ،اند. برخـی از همـین مفسـران    زن سعی وافري کرده

  اند: نوشته

تر بود بـراي   النفس تواند به آدم راه یابد حوا را که ضعیف شیطان چون دید نمی 

 اب کرد. بنابراین، از طریق حوا وارد شده و او را اغوا نمـود. رسیدن به آدم انتخ

  .)78: 1982ماکنتوش، ( سپس آدم را فریب داد

  نویسد:   و در ادامه می

هاي بعد، نسل زن هستند نه نسل مـرد. زیـرا بعـد از ایـن      همه فرزندان و نسل

سرشت همگان با گناه آمیخته است و این نیست مگر به خـاطر گنـاه اولیـه زن    

  .)101همان: (
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زن عامـل گنـاه اولیـه و     ،و تفسـیري کـه ارائـه کردنـد     عهد عتیقلذا طبق این آیات 

ناشـی از  زن  شـود. همچنـین گنـاه اولیـه     دانسـته مـی  هـاي بعـدي    موجب انحراف نسل

  . شود او دانسته میالنفس بودن  ضعیف

کند. در  یهاي عالم معرفی م بدي ن را عامل گناه اولیه و مسئول همهنیز ز عهد جدید

کـرد همـان    دانست ماري کـه بـا او صـحبت مـی     حوا نمی«آمده است:  عهد جدیدآیات 

  .)20: 2مکاشفه، ( »شیطان است که خود را به صورت مار ظاهر کرده است

خدا اول آدم را آفریـد بعـد حـوا را. آدم    «آمده است: عهد جدید از  يدر جاي دیگر

رساله اول پولس به ( و در تقصیر گرفتار آمدبلکه زن فریب شیطان را خورد  ،فریب نخورد

  .)14-12: 2تیموتئوس، 

گفتـه و زن   به صراحت از گناه اولیه سخن ،عهد جدیدو هم  عهد قدیم ، همبنابراین

ی و انحـراف تمـامی بشـر معرفـی     زن را عامل بدبخت. همچنین اند را محور آن قرار داده

راه نفوذ و تسلط بر مـرد و اغـواي او از   که  اند و برخی نیز متأسفانه نتیجه گرفتهاند  کرده

  .)61: 1952راسل، (ترین ابزار شیطان است  طریق زن است و زن قوي

گـاه حـوا را    کنـد، هـیچ   اما قرآن کریم در عین حال که از خطاي آدم و حوا یـاد مـی  

کند. قرآن کریم نه تنها خـروج آدم و حـوا    مقصر اصلی و موجب اغواي آدم معرفی نمی

هـر  شیطان و اطاعـت   داند، بلکه عامل این خروج را را عقوبت گناه هر دو می از بهشت

هـا را   ها و ملت آیات قرآن انحراف و بدبختی امت ،عالوهه داند. ب میشیطان دوي آنها از 

حوا را در آیات  خطاي آدم وداستان داند نه آدم و حوا. قرآن کریم  خود اقوام و ملل می

  کنیم: ا به برخی از آنها اشاره میکه م شود متعددي متذکر می

به این درخت نزدیـک نشـوید    ؛)35بقـره:  (» و ال تقربا هذة الشجرة فتکونا من الظالمین«

  که از ستمکاران خواهید بود. 

فوسوس لهما الشیطان لیبدي لهما ماوري عنهما من سوآتهما و قال ما نهاکما ربکما عن «

پـس شـیطان آن دو    ؛)20اعـراف:  ( نا مـن الخالـدین  هذه الشجرة اال ان تکونا ملکین او تکو

هایشان که بـر ایشـان پوشـیده مانـده بـود بـراي آنـان         وسوسه کرد تا آنچه از عورت را

  .گرداند  نمایان

کـد  و شیطان براي آن دو سـوگند مؤ  ؛)21اعراف: (» قاسمهما انی لکما لمن الناصحین«

  خواهانم.  کرد که من حتماً براي شما از خیریاد 
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پس شیطان هـر دوي آنهـا را    ؛)36بقره: ( فیه زلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کانافا«

  بلغزانید و آنها را از آنچه در آن بودند به در آورد. 

در قرآن کریم آمده است وقتی آدم و حوا به خطاي خویش پـی بردنـد بـه     همچنین

 ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم قاال«هی به انابه و توبه پرداخته و چنین عرض کردند: درگاه اال

آن دو گفتنـد: پروردگـارا مـا بـر     ؛ )23اعـراف:  (» لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسـرین  تغفر

خویشتن ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی و بر مـا رحـم نکنـی هـر آینـه از زیانکـاران       

  خواهیم بود. 

ده طب خود قـرار دا خداوند هر دو را مخاکه آید  آن برمیقر ، از آیات کریمهبنابراین

اند نه فقط حوا. اینکه عهدین با نگاهی بدبینانـه جـنس    و هر دو در این خطا مقصر بوده

داند اشـتباه سـنگینی اسـت کـه      دانسته و تمامی فساد را از زن میزن را عامل گناه اولیه 

مطهـري   زمین شـده اسـت.   غربمتأسفانه موجب تفکرات انحرافی در بین اندیشمندان م

  نویسد:   داند و می د انحرافی و تحریفی کتاب مقدس میتفکرات را عقای منشأ این

اند که واقعـاً   یک فکر بسیار غلط را مسیحیان در تاریخ مذهبی جهان وارد کرده

کم این فکر پیدا شد که اساساً زن عنصـر گنـاه و فریـب اسـت؛      خیانت بود. کم

این زن (شـیطان   کند و یعنی شیطان کوچک است؛ مرد به خودي خود گناه نمی

اند که  اندازد. گفته کند و مرد را به گناه می کوچک) است که همیشه وسوسه می

توانست در آدم نفوذ بکند. از  طور شد که شیطان نمی اساساً قصه آدم و حوا این

رو آمد و حوا را فریب داد و حوا آدم را فریب داد. لذا شیطان بـزرگ زن را   این

مطهـري،  (گوید  د ولی قرآن درست خالف این را میکن و زن مرد را وسوسه می

1381 :117(.  

  . فرزند دختر  3

و جدید به تبع مباحـث و موضـوعات قبـل مـورد     عهد عتیق یکی از موضوعاتی که در 

 ،گذشـت کـه   چنانت. توجه است برتري فرزند پسر بر دختر در این دو کتاب مقدس اس

ه و وجود زن را طفیل وجـود مـرد   عهدین در موضوع خلقت، وجود مرد را اصیل دانست

لیـه و  او را عامل گناه او ،خطاي آدم و حوا این خطا را به حوا نسبت داده دانند و در می

هـاي بعـدي    تمامی بـدبختی و فسـاد نسـل    . همچنیناند موجب اغواي آدم معرفی کرده
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بنابراین جاي تعجـب نیسـت کـه در ایـن      .دهند شریت را به زن و جنس زن ارجاع میب

    .ننگ بدانند ث فرزند دختر (جنس مونث) را مایهحب

کـامالً مـراقبش بـاش تـا مـورد تمسـخر       «رزند دختر آمده است: باره فدر توراتدر 

نماي شهر نباشی. نقل هر مجلسی نگردي و آبروي تـو را   ؛ انگشتدشمنانت واقع نشوي

فرزنـد دختـر   تولـد  «به صراحت آمده اسـت:   عهد عتیقدر  .)11: 42سـلیمان،   جامعه(» نبرد

در تلمود که تفسیري بـر تـورات اسـت چنـین      .)5-2: 12سفر الویان، (» ضرر و زیان است

خوشا به حال کسی کـه همـه فرزنـدانش پسـر و واي بـر کسـی کـه همـه         «آمده است: 

  .)190: 1950کهن، (» فرزندانش دختر باشد

تولد پسر است. ها به هنگام تولد دختر دو برابر  در انجیل به صراحت آمده که ناپاکی

هـاي   کـه ایـن آمـوزه    بینـیم  کنیم می وقتی ما به آیات قرآن کریم در این موضوع نگاه می

دخترانشـان دارد کـه پـیش از ظهـور     با عهدین شباهت بسیاري با رفتار اعراب جاهلیت 

 .کردنـد  دانسته و حتی زنده به گورشان می آبرویی بیننگ و  هاسالم فرزندان دختر را مای

گـاه یکـی    هر«فرماید: ر زشت را به شدت محکوم کرده و می این عمل بسیا قرآن کریم

که خشم و انـدوه خـود    در حالی ،گردد اش سیاه می آنان را به دختر مژده آورند چهرهاز 

پوشاند. آیـا   روي می خورد از بدي آنچه بدو بشارت داده شده و از قبیله خود را فرو می

 کننـد  پنهـانش کنـد؟ واي چـه بـد داوري مـی      اكاو را با خـواري نگـاه دارد یـا در خـ    

  .)59ـ58 نحل:(

این پرستان جاهلی را تقبیح کرده و  در آیات دیگر نیز این عمل زشت بتقرآن کریم 

  .)9-8؛ تکویر: 17زخرف: ( کند طرز تفکر را به شدت محکوم می

 و نعمتی از سـوي خداونـد  تولد دختر همانند تولد پسر هدیه  ،طبق آیات قرآن کریم

لطیف در اینجا آن است که قرآن کریم در باب ایـن هدیـه و تولـد فرزنـد،      است و نکته

هللا ملک السموات : «فرماید . در سوره شوري میکند تدا به موهبت بودن دختر اشاره میاب

 ؛)49شـوري:  (» و االرض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثـاً و یهـب لمـن یشـاء الـذکور     

بـه هـر کـس     ،آفرینـد  چـه بخواهـد مـی   . هرین از آن خداستها و زم فرمانروایی آسمان

  دهد.   کس بخواهد فرزند پسر می بخواهد فرزند دختر و به هر

ـ   ده بـه گـور   براي از بین بردن این نوع تفکرات جاهلی و براي محو عمل زشـت زن

پاداش عظیم به کسانی داد کـه   هپیامبر اکرم وعد ،ظهور اسالمکردن دختران در جامعه نو



 57 و   56 /  32

کس از دو دختر خود تا زمان رشـد   هر«ن خود را با مهربانی بزرگ کنند و فرمود: دخترا

مسـلم نیشـابوري،   (» نشـین خواهـد بـود    داري کند در روز قیامت با من هم و بلوغشان نگه

1398: 3/199(.  

  سرشت زن  . 4

 نیست. پذیرها انکار هایی بین زن و مرد وجود دارد و این تفاوت شکی نیست که تفاوت

سرشـت  «حـت عنـوان   مشترکی نیز وجود دارد کـه از آن ت  ور، امها تفاوت رغم این علی

دانـد و   قت انسانی را همـین سرشـت مشـترك مـی    شود. قرآن کریم حقی یاد می» انسانی

آیات قرآن حقیقت انسانی و برخـورداري   ،به تعبیر فنی ذکورت و انوثیت را فرع بر آن.

را بـه  ولی ذکوریـت و انوثیـت    ،داند هی میالآفرینش ااز از سرشت مشترك را برگرفته 

هـا را بعـد از آن مطـرح     نـث بـودن انسـان   . یعنی مذکر و مؤگرداند طبیعت و ماده برمی

اعـم   ،ها انسان ههم ،طبق تعالیم آیات قرآن کریم ،بنابراین .)78: 1385جوادي آملی، (کند  می

هـی در تمـامی   اال دیعـه ه و ایـن و از سرشت مشترك انسانی برخوردار بود ،از زن و مرد

ا بـه برخـی از ایـن مـوارد     ها از آن برخودارند که مـ  انسان ها موجود است و همه انسان

  کنیم:   اشاره می

  . فطرت خداشناسی  1. 4

 و کمـال و نیـز گریـز از باطـل، عیـب و      خداوند متعال گرایش به حق، حقیقت، توحید

و تقوا را به انسان الهام کرده  شرك را در وجود انسان نهادینه کرده است. خداوند فجور

. لـذا  )8(شـمس:  » فالهمها فجورها و تقواها: «و او را نسبت به خیر و شر آگاه کرده است

ن بـه سـمت   اگر سوء تربیت خانواده یا محیط بد جامعه آدمی را آلوده نکند گرایش انسا

ز زن و اعـم ا  ،هـا  شود و این حقیقت در نهاد تمـامی انسـان   حقیقت و توحید شکوفا می

  .)176: 1386جوادي آملی، ( تعبیه شده است ،مرد

سرانجام خدا فرمود: انسان را شبیه خود بسازیم. پس خدا «آمده است:  عهد عتیقدر 

  ).27: 26سفر پیدایش، ( او انسان را از زن و مرد خلق کرد .انسان را شبیه خود آفرید

کیـد قـرار   انسانی مورد تأخواهی ذاتی  ت و حقیقتنیز این فطر عهد عتیقدر تفاسیر 

گرفته و آمده است خداوند در روز واپسین اهل ایمان را بر اسـاس دینـی کـه مکتـوب     
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پرستان را که از دیـن مکتـوب آگـاهی ندارنـد بـر اسـاس        کند ولی بت مؤاخذه میشده 

سـوي  زیـرا وجـدان انسـان را بـه      کنـد.  ، محاکمه میدر عوض دین مکتوب ،وجدانشان

شـود  گاه به ضمیر نفس و وجدان مراجعـه   کند و هر دعوت میاموري که واجب است 

گـاه   سـت کـه هـیچ   بیند. این ضمیر درونی پرتـوي از خدا  خیر و شر را از هم متمایز می

  .)2/320: 2002(هنري،  شود خاموش نمی

ده تـا بتوانـد   یکسان در نهاد هر انسـانی قـرار دا   فطرتی که خداوند به طور ،بنابراین

مطرح شده و این  عهد عتیقین مکتوب خداي خود را بیابد در آی حتی بدون داشتن یک

هـم، فطـرت خداشناسـی را کـه در      عهـد جدیـد   اعم از زن و مرد اسـت. » انسان«تعبیر 

  :گوید پذیرفته و میها نهادینه شده  انسان سرشت همه

انـد   خدا خشم و غضب خود را بر تمام اشخاص گنهکار که از حقیقت گریزان 

براي آنان حقیقـت وجـود خـدا کـامالً روشـن اسـت. زیـرا خـدا         کند.  نازل می

  .)20و  19: 1رومیان، (هایشان را از حقیقت آگاه کرده است  وجدان

  آمده است: يباز در جاي دیگر

مجازاتشـان   ،اگر مرتکب گناه شوند ،خبر را خدا مردم وحشی و از همه جا بی 

شده خدا  ی و احکام نوشتهگاه کتاب آسمان خواهد کرد. چون ایشان با اینکه هیچ

همـان،  (دهنـد   اند، اما در عمق وجودشان خوب را از بد تشخیص می را نخوانده

2 :12-15(.  

که موجب فـرار از شـر و روي    ،وجدان پاك ننیز با مطرح کرد عهد جدید ،بنابراین

  هی در انسان شده است.  قائل به فطرت اال ،شود به حقیقت میآوردن 

ها ایـن   تعددي داللت دارد که خداوند در نهاد هر یک از انساندر قرآن کریم آیات م

فرمایـد:   . قـرآن مـی  گشـاي آنهـا در ظلمـات باشـد     فطرت خداشناسی را قرار داده تا راه

ان پس خداوند بـدکاري و پرهیزکـاري را بـه انسـ    ؛ )8 شمس:(» فالهمها فجورها و تقویها«

 الهام انسان نسبت بـه فجـور و تقـو   در این آیه علم و ا الهام کرد. ممکن است گفته شود

زیـرا در   .و خیـر اسـت   ا(خیر و شر) مساوي مطرح شده است. اما گرایش انسان به تقو

حبب الیکم االیمان و زینه فی قلوبکم و کـره الـیکم   «آیه دیگر مطلبش را تکمیل فرمود: 
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را در  خداوند ایمان را محبوب شـما نمـود و آن  ؛ )7: حجرات( الکفر و الفسوق و العصیان

  هایتان زینت داد و کفر و نافرمانی و گناه را در نظرتان مبغوض کرد.  دل

 فطـرت اهللا التـی فطـرت النـاس علیهـا ال     «از قرآن کریم آمده اسـت:   يدر آیه دیگر

ین فطري خداوند که مردم را بر پایه آن آفریده و سرشته و آی ؛)30روم: (» تبدیل لخلق اهللا

  نباشد.  هرگز تبدیل در آفرینش خدا 

کند که از روح و فطـرت انسـانی    ي از قرآن کریم به صراحت اشاره میدیگر در آیه

کننـد   ه از آن تعبیـر بـه عـالم ذر نیـز مـی     شهادت بر وجود خداوند گرفته شده است کـ 

  .)172 اعراف:(

شناسـی را در  که خداونـد ایـن فطـرت خدا   کند  آیات قرآن کریم داللت می ،بنابراین

به حقیقت وجـود انسـانی اسـت و     هیها تعبیه کرده و این اعطاي اال وجود تمامی انسان

نتیجـه آن مـرد بیشـتر از زن از فطـرت     گونه تمایز جنسـیتی در کـار نیسـت کـه در     هیچ

بحث برخورداري انسان از فطـرت   ،طبق آیات قرآن و عهدین ،برخوردار باشد. بنابراین

انی اسـت و آنچـه در آن   خداشناسی (در سرشت مشترك انسانی) مربوط به وجود انسـ 

  بنابراین فرقی بین زن و مرد در این بحث نیست.   .جایگاه ندارد جنسیت است

  کرامت انسانی زن . 2. 4

ینجا توجه به شرافت و خصوصیتی است که در انسان باشـد و در  ا مقصود از کرامت در

هـاي خـدادادي در    کرامت انسانی یعنی خصوصـیات و ویژگـی   .دیگر موجودات نباشد

حاکی از کمال این نوع بر انواع  واند  ه دیگر موجودات از آن بهره نبردهک ،وجود انسانی

 هی استاال ههاي کرامت انسانی که ودیع جلوه .)158-13/155: 1385طباطبایی، ( دیگر است

تسـخیر آسـمان و زمـین. آیـا در      لم به اسما، آفرینشی خاص، خالفت وع اند از: عبارت

ت توجه شده یا نـه؟ آیـا طبـق تعـالیم عهـدین در بـین تمـامی        کتب عهدین به این جه

  یا نه؟ است موجودات و مخلوقات، انسان مورد اکرام ویژه قرار گرفته 

بـا   کرامـت ذاتـی انسـان    دهنـده  آیاتی وارد شده که نشان عهد جدیدو  عهد عتیقدر 

محوریـت ایـن کرامـت     وهاي کرامت انسانی اسـت   توجه به خصوصیات ذاتی و جلوه

زن از این کرامت هم ن معنا که هم مرد و یبد ، بدون توجه به جنسیت آن؛است» انسان«

  ذاتی برخوردار هستند.  هانسانی و ودیع
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و خدا به آنچه آفریده بود نظر کـرد و همانـا بسـیار نیکـو     «آمده است:  عهد عتیقدر 

ست خود مسلط او را بر کارهاي د«آمده است:  يدر جاي دیگر .)31: 1سفر پیدایش، (» بود

نمودي و همه چیز را زیر پاي وي نهادي، گوسفندان و گاوان جمیعاً بهائم صحرا را نیز، 

   .)9-5: 8مزمور، (» کند هاي آب سیر می مرغان هوا و ماهیان دریا را، و هر چه بر راه

او را مسـلط بـر تمـامی     ،کرامت را مختص وجود آدمـی دانسـته   عهد عتیق ،بنابراین

قائـل  و در این بیان خود هیچ امتیازي بین زن و مرد  ،ودات مطرح کردهحیوانات و موج

  است.   نشده

از حکومـت انسـان بـر زمـین سـخن       ،ها مطرح شده نیز همین آموزه عهد جدیددر 

او را برتـر از دیگـر موجـودات معرفـی      ،انسان را داراي قوه تعقل و اختیار دانسته ،گفته

ـ  کرده و در این میان تفاوتی بین زن و سـیرت  از زنـان نیکو  ،عـالوه ه مرد ندیده است. ب

   .)5-3: 3نامه اول پطرس، ( بها تلقی کرده است تجلیل کرده و آنها را نزد خداوند گران

انسـان مـورد اکـرام و     موجودات جهان طبیعـت،  هاز میان هم ،طبق آیات قرآن کریم

کرامت اختصاصی  در قرآن کریم اي از طرف خداوند متعال واقع شده است. احترام ویژه

یعنـی مـا بـه تمـامی      ؛معین کرده اسـت  )70اسراء: ( »و لقد کرمنا بنی آدم«انسان را با آیه 

چند کرامت ذاتی انسان در این آیه کریمه به صـورت مطلـق و   هر ها کرامت دادیم. انسان

جـایی تعلـیم    ؛هاي کرامت مشخص شده است ، اما در آیات دیگر جلوهکلی مطرح شده

و علم آدم االسماء کلهـا ثـم    :داند نشان برتري انسان بر فرشتگان می تگان رابه فرش اسما

 :انسان دانسته است خالفت را مالك برتري ،جاي دیگردر؛ )31بقره:( المالئکه عرضهم علی

تسـخیر آسـمان و    گاه نیز. )30بقره: ( انی جاعل فی االرض خلیفه للمالئکۀو اذ قال ربک 

(جاثیـه:   و سخر لکم ما فی السموات و ما فـی االرض  :کند یمطرح مبراي انسان را زمین 

  هاي آن در آیات دیگري از قرآن نیز مطرح شده است.   البته کرامت انسانی و جلوه ).13

انجیل انسان داراي کرامت ذاتی است کـه   هاي تورات و در آیات قرآن کریم و آموزه

جایگـاه عظـیم خـود در خلقـت      خداوند به او اعطا کرده و الزم است هر انسانی به این

هـی بـراي نـوع انسـان     باید متذکر شد این تکـریم اال  .توجه کرده و آن را ارزان نفروشد

اختالفاتی کـه عهـدین بـا قـرآن در      رغم علی ،بنابراین مرد.خواه و باشد زن ؛ خواه است

فطـرت   ،بحث سرشت انسـانی  در، اما باب خلقت و گناه اولیه و موضوعات دیگر دارند

 تکریم انسانی تقریباً با هم هماهنگ هستند. و جویی، خدا
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  گیري نتیجه

 ه. از آنجـایی کـه زن نیمـی از پیکـر    اند توجه کردهزن  تقریباً تمام متون دینی به موضوع

توانـد   هـاي دینـی مـی    لذا آمـوزه  ،گیري جامعه دارد اجتماع است و تأثیر مهمی در شکل

ي تورات و انجیل بـا آیـات قـرآن کـریم الزم     ها تطبیق آموزه بدین منظور .گشا باشد راه

ـ  ،نماید تا شخصیت زن در تعالیم ادیان آسمانی می  ،در قـرآن  ه ویـژه جایگـاه واالي او  ب

  نمایان شود.

هـاي تـورات و    با توجه به آنچه در بخش اول در خلقـت زن مطـرح شـد آمـوزه    . 1

ود مـرد و فـرع   انجیل بر این پایه بود که مرد در آفرینش اصیل اسـت و زن طفیـل وجـ   

زن و مرد در خلقت برابر و هـر کـدام داراي آفـرینش     ،ن کریماما طبق آیات قرآاوست. 

عهدین در موضوع گنـاه اولیـه، زن را مقصـر     ،عالوهه ب .مستقل و وجودي اصیل هستند

هاي بعـدي بشـر    دانسته و او را باعث اغواي آدم مطرح کرده و حتی باعث بدبختی نسل

و عاملیت خطا را به هر  این آموزهاي عهدین خط بطالن کشیدآن بر قراند.  کردهمعرفی 

و هر کـس را مسـئول    دانستدو (آدم و حوا) نسبت داد و هر دو را در این خطا سهیم 

  .قلمداد کردکار خویش 

هـاي عهـدین بـا قـرآن کـریم       آمـوزه  ،در موضوع سرشـت آدمـی   ،ر بخش دوم. د2

د را داراي فطرت خداشناسی و برخـوردار  هماهنگ است. عهدین و قرآن کریم زن و مر

 ،این کرامت ذاتی را به کرامت نوع انسانی نسبت داده ،همچنین .دانند از کرامت ذاتی می

کرامت ذاتی ، همچون سرشت مرد ،سرشت زن ،اند. بنابراین هی برشمردهاال هآن را ودیع

  .داردهی اال
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  نامه کتاب

  ، تهران: انتشارات نگارش.ین مسیحیتحقیقی در د ).1368( الدین آشتیانی، جالل

، چـاپ دوم، تهـران: انتشـارات    جایگـاه زن در اسـالم و یهودیـت   ). 1384( جلیلی، محمدرضا

  دستان.

 قم: نشر اسراء.    ، چاپ سوم،زن در آیینه جالل و جمال). 1385جوادي آملی، عبداهللا (

 سراء.  ، چاپ سوم، قم: نشر اتفسیر انسان به انسان). 1386(ـــــــــــ 

 . . تهران: انتشارات اندیشهمنتظم، حترجمه:  ،زناشویی و اخالق). 1952( راسل، برتراند

، چـاپ دوم، قـم: دفتـر مطالعـات و     اي شناسی مقایسه مسیحیت). 1387نژاد، محمدرضا ( زیبایی

 تحقیقات زنان. 

مرکـز   ، چاپ اول، قـم: زن در اسالم و مسیحیت و یهودیت). 1389شریف، عبدالعظیم محمد (

 نشر هاجر.  

ــیه (  ــالحی، مرض ــورات ). «1382ص ــرآن و ت ــاه زن در ق ــلنامه »جایگ ــات، در: فص ، 42، شبین
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