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زن در قرآن و عهدین
راضیه قادری جویباری  ، 1محمّدمهدی کریمی

نیا 2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،پژوهشگر و فعّال فرهنگی
 2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،طلبه و پژوهشگر حوزه علمیّه قم (نویسنده مسئول)

چکیده
هدف از این پژوهش ترسیم جایگاه زن در قرآن و عهدین است که با روش توصیفی -تحلیلی و تحلیل تطبیقی ،سعی در تبیین
شخصیت و منزلت زن در کتاب مقدس و قرآن کریم دارد .هر چند تشخیص جایگاه زن در عهدین به دلیل ادبیات ناهمگون
مشکل به نظر میرسد؛ اما با تأمل در آنها اثبات میگردد که این متن مقدس رای زن جایگاهی با ارزش قائل است .قرآن کریم
نیز در بسیاری از آیات به نیکی از مقام و شخصیت زن اشاره و تأکید کرده است و میان زن و مرد در موضوعات متعدد نظیر
خلقت ،عب ادت و ترقی و تعالی به سوی خدا و نیز پاداش و عذاب اعمال صالح و طالح تمایزی ننهاده است .در تطبیق این دو
کتاب آسمانی در بیشتر موارد همسانی وجود دارد؛ اما در موضوعات خلقت و گناه نخستین ،تفاوتهای چشمگیری به چشم
میخورد.
واژههای کلیدی :قرآن کریم ،عهدین ،زن ،جایگاه و منزلت
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مقدمه
با بررسی آیات کتاب مقدس قرآن کریم بیشتر به مقام و منزلت زن و شخصیت ایشان آشنا میشویم؛ زیرا در این سه کتاب
الهی به خصوص آیات قرآن کریم ،هر جا از این گروه انسانی سخن به میان آمده است ،با احترام و مالحظه شخصیت و مقام و
منزلت ایشان است؛ اگر این محدودیتها و کنارهگیری از عبادت و دوری از هیاهوی جامعه سخن به میان آوردهاند ،نه به خاطر
آن است که ایشان را فردی ضعیف و یا پست تصور کرده اند ،بلکه به خاطر رعایت حال و احترام و نگه داشتن حرمت این طبقه
است که خداوند احکامی را وضع نموده و همه را ملزم به رعایت آن کرده است .در قرآن کریم چهارمین سوره به نام این گروه
نامگذاری شده است .در سورههای دیگر نیز به منزلت و قداست زن اشاره شده است.
در کتاب مقدس نیز به نقش زنان و مادران در خانواده و جامعه که احیای دین را در آن بر عهده گرفته بودند ،اشاره رفته است
و هم گان را به حسن معاشرت با ایشان دعوت نموده است .کتاب مقدس و قرآن کریم زن را به عنوان عضو مؤثر جامعه معرفی
نمودهاند و ایشان را در امور مهم و سرنوشتساز اجتماع شریک ساختهاند که حتی در آیات خود بیان کردهاند :زیر بنای جوامع
اسالمی که همانا نجات پیامبر خدا بود  ،به دست زنان رقم خورده است ،اشاره به نجات حضرت موسی (ع) توسط خواهر و مادر
موسی و ترسیم این واقعیت توسط هر دو کتاب علتش آن است که لیاقت و استعدادهای نهفته و قابلیتهای خدادادی زن برای
بشر مشخص گردد.
در این پژوهش تالش بر این است که با تطبیق آیات کتاب مقدس و قرآن کریم ابعادی از چهره و شخصیت فردی و اجتماعی
زن به تصویر کشیده شود.
 .1خلقت اولیه زن در قرآن و عهدین
از جمله موضوعاتی که الزم است نگرش عمیقی نسبت به آن صورت پذیرد ،نحوه خلقت زن است .در این زمینه سخن بسیار به
چشم میخورد .عدهای در موضوع آفرینش برای زن شخ صیت مستقل قائل هستند و برای زنان جایگاهی رفیع در نظام خلقت
در نظر می گیرند و برخی شخصیتی مستقل برای زن قائل نیستند و خلقت زن را خلقتی طفیلی و بالتبع و برای استفاده مردان
میدانند.
.1-1

خلقت زن در عهد عتیق یا تورات

عهد عتیق در باره خلقت زن ،دو روایت از آفرینش آدم و حوا ذکر شده است؛ یکی از دو روایت به طور کلی از خلقت زن سخن
گفته است؛ اما روایت دوم به صورت مفصل بیان شده است.
الف) « سرانجام خدا فرمود انسان را شبیه خود بسازیم تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمانروایی کند؛ پس
خدا انسان را شبیه خود آفرید او انسان را زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داده و فرمود بارور و زیاد شوید .زمین را پر
سازید و بر آن تسلط یابید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیوانات فرمانروایی کنید»( .عهد عتیق ،سفر پیدایش:1 ،
)28 -26
ب) «هنگامی که خداوند آسمان ها و زمین را آفرید ،هیچ بوته و گیاهی بر زمین نروییده بود؛ یرا خداوند هنوز باران نبارانیده
بود؛ همچنین آدمی نبود که روی زمین کشت و زرع کند ...آن گاه خداوند از خاک زمین ،آدم را سرشت؛ سپس در بینی آدم
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روح حیات دمید و به او جان بخشید و آدم موجود زنده ای شد ....خداوند آدم را در باغ گذاشت تا در آن کار کند و از آن
نگهداری کند و به او گفت از همه میوههای باغ درختان بخور ،به جز میوه درخت شناخت نیک و بد؛ زیرا اگر میوه آن را
بخوری ،مطمئن باش خواهی مرد .خداوند فرمود :شایسته نیست آدم تنها بماند؛ باید برای او یار مناسبی به وجود آورم .آن گاه
خداوند همه حیوانات و پرندگانی را که از خاک سرشته بود ،نزد آدم آورد تا ببیند آدم چه نامهایی بر آنها خواهد گذاشت.
بدین ترتیب تمام حیوانات و پرندگان را نامگذاری کرد .اما برای او یار مناسبی یافت نشد.
آن گاه خداوند آدم را به خوابی عمیق فرو برد و یکی از دنده هایش را برداشت و جای آن را با گوشت پر کرده و از آن دنده زنی
سرشت و او را پیش آدم آورد .آدم گفت :این استخوانی است از استخوانهایم ،گوشت از گوشتم ،نام او نساء باشد چون از انسان
گرفته شده است»( .پیدایش)31/5 :2 ،
مفسران کتاب مقدس به طور جدی از این گزارههای کتاب مقدس دفاع نمودهاند و هر گونه خلل و یا شک و شبهه در آنها را
رد نمودهاند .در تفاسیر کتاب مقدس به این دو روایت خلقت اشاره شده است که روایت نخست به طور سربسته از خلقت زن
سخن به میان آورده ،لذا برای تبیین و تفسیر آن با کمک روایت دوم سخن خود را محکم و استداللی بیان میکنند .در این
تفاسیر دو نکته مهم به چشم میخورد .نخستین نکته اینکه این گزارهها واقعی و به دور از خرافه و نمادین بودن است؛ یعنی
خلقت زن در ابتدا به همین شکل بدون کم و کاستی در کاب مقدس ذکر شده است ،بوده است (تشارلش1982 ،م ،ص .)72
و نکته دوم ،این آیات تهدیدی برای شخصیت زن محسوب نمی شود؛ زیرا نشان دهنده افضل بودن مرد بر زن نیست .در
حقیقت این آیات در مقام بیان خضوع زن در مقابل مرد است و اال در برنامه آفرینش خداوند زن و مرد برابر هستند( .بولس
الفغانی ،بیتا :ص )558
.1-2

آفرینش اولیه زن در عهد جدید یا انجیل

آیات عهد جدید یا انجیل نیز آیات عهد عتیق را درباره خلقت حوا از آدم تأیید ننموده است و مطلبی اضافه بر آن نداشته است؛
فرق آیات عهد جدید با عهد عتیق در آن است که عهد جدید به طور اجمال بیان نموده است« :زن از مرد خلق شده است ».و
به چگونگی آن نپرداخته است.
« نخستین مرد از زن به وجود نیامد؛ بلکه اولین زن از مرد خلق شد ...پس زن باید سر خود را بپوشاند تا نشان دهد که مطیع
شوهرش است .این واقعیتی است که حتی فرشتگان به آن عنایت داشته ،به سبب آن شادند( ».اول قرنتیان)9-7 :11 ،
«ابتدا آدم خلق شد ،سپس حوا .نخست آدم فریفته نشد ،بلکه زن وسوسه شد و خطا کرد( ».اول تیموتائوس)14-13 :2 ،
چنانچه بیان گردید این موضوع به صورت اجمالی بیان گردیده است .اما اینکه از کدامین عضو و خلقت به چه نحوی تحقق پیدا
کرده است ،ساکت است و تفاسیر به آیات عهد عتیق ارجاع دادهاند .تشارلش ماکنتوش در تفسیر خود به الزمه خلقت زن از
مرد – که همان آلوده شدن دامن او به گناه است -اشاره کرده است:
«بعد از آنکه زن را مخلوق خداوند ندانسته ،در توجیه عصیان حوا آوردهاند :از آنجا که آدم مولود خداوند است ،نفسش از جمیع
شرارت ها محفوظ است و هیچ شری با او ارتباط ندارد و در صراط مستقیم قرار دارد؛ اما حوا ،در ابتدا در پاکی نظیر آدم بود؛ اما
چون مولود خداوند نبود ،در مسیر شر قرار گرفت و عصیان ورزید( ».تشارلش ،شرح سفر پیدایش ،ص )86
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.1-3

بررسی آیات خلقت در تورات

بسیاری از یهودیان زمانی که دیدند که این آیات و این نحوه خلقت که نص آیات عهدین است ،با عقل سازگار نیست و بدتر از
آن ،به شخصیت زن آسیب جدی وارد می کند ،دست به اعتراض زدند و اعالم کردند که این آیات جنبه نمادین و سمبلیک
دارد و به دور از واقعی است؛ لذا باید برای معنا کردن آن نیز نگاهی سمبلیک به آن داشت و عدهای دیگر بر آن داشت تا این
آیات را نوعی دروغ و خرافه و آن را دور از واقعیت بدانند.
.1-4

خلقت اولیه زن در قرآن کریم

خداوند در قرآن کریم در شش آیه موضوع خلقت زن را مطرح نموده است .تفاوتی که در نحوه بیان عهدین و قرآن وجود دارد،
این است که عهدین جریان را به طور مفصل بیان نموده است؛ اما قرآن کریم از این مسأله به نحو اجمالی سخن گفته است.
آیات در این زمینه به شرح زیر است:
س واحِدَ ٍة وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها( ،...سوره نساء :آیه )1؛
« .1یا أَیُّّهَا النَّاسُّ اتَّقُّوا رَبَّکُّمُّ الَّذی خَ َلقَکُّمْ مِنْ نَفْ ٍ
اى مردم! از پروردگارتان پروا کنید ،آن کس که شما را از یک نفس آفرید و همسرش را نیز از (جنس) او آفرید».
« .2خَلَقَکُّمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ُّثمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها( ،سوره زُّمَر ،آیه )6؛
او شما را از یک نفس آفرید ،سپس جفتش را از همان نفس قرار داد».
ن أَزْواجِکُّمْ بَنینَ وَ حَفَدَة( ،سوره نحل ،آیه )72؛
ن أَنْفُّسِکُّمْ أَزْواجاً وَ جَعَلَ لَ ُّکمْ مِ ْ
« .3وَ اللَّهُّ جَعَلَ لَکُّمْ مِ ْ
و خداوند از جنس خودتان همسرانى برایتان قرار داد و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوادگانى قرار داد».
« .4فاطِرُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ جَعَلَ لَ ُّکمْ مِنْ أَنْفُّسِکُّ ْم أَزْواجا( ،سوره شوری ،آیه )11؛
آفریننده آسمانها و زمین ،براى شما از خودتان همسرانى قرار داد».
ن آیاتِ ِه أَنْ خَلَقَ لَکُّ ْم مِنْ أَ ْنفُّسِکُّمْ أَزْواجاً لِتَسْکُّنُّوا إِلَیْها َو جَ َعلَ بَیْنَکُّ ْم مَوَدَّ ًة َو رَحْمَةً إِنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْ ٍم
« .5وَ مِ ْ
یَتَفَکَّرُّونَ( ،سوره روم ،آیه )21؛
و از نشانه هاى او آن است که از جنس خودتان همسرانى براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و میان شما و
همسرانتان عالقه ى شدید و رحمت قرار داد؛ بى شک در این (نعمت الهى )،براى گروهى که مىاندیشند نشانههاى
قطعى است».
« .6هُّوَ الَّذی خَلَقَکُّمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَ ٍة وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِیَسْکُّنَ إِلَیْها( ،سوره اَعراف ،آیه )189؛
او خدایى است که شما را از یک نفس (جان) آفرید و همسرش را از (نوع) او قرار داد تا بدان آرام گیرد».
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در میان نظریاتی که در زمینه آیات مربوط به خلقت زن وجود دارد ،دیدگاه هم نوع بودن خلقت زن و مرد ترجیح دارد .زیرا هر
چند آیه شریفه «و خَلَقَ مِنها زَوجَها» با قطع نظر از دیگر قرائن با نظریه گروه دوم و سوم سازگار است؛ زیرا هر گاه شنیده شود
که «خداوند زوج آدم را از او آفرید» اگر نگویی که اول چیزی که به ذهن خطور میکند ،نشأت گرفتن حوا از آدم است ،حداقل
این احتمال با احتمال دیگر برابر است .لیکن این تردیدی که از آیه نخست سوره نساء پدید آمده را میتوان با آیات دیگر که
ال با توجه و دقت در آیه « َو مِن آیاته أن خَلَقَ لَکُّم مِن أنفُّسِکُّم أزواجاً»
ناظر به آفرینش زوج آدمی است ،برطرف نمود .مث ً
متوجه میشویم که کلمه «مِن» برای بیان نوع است و معنای آیه این میشود :آدم و حوا هم نوع هستند؛ چرا که احتمال
آفرینش جفتها از عضوی از اعضای همسرانشان قطعاً منتفی است و بطالن آن از بدیهیات است.
بنابراین مفاد این بخش از آیه ابتدایی سوره نسا« :خَلَقَکُّم مِن نفسٍ واحِدَ ٍة وخَلَقَ مِنها زَوجَها» اشتراک زن و مرد در حقیقت
انسانی است و ثانیاً مفسرانی که قائلاند کلمه «مِن» در آیه نخست سوره نساء ،برای تبعیض است ،مؤیدی از آیات قرآن ذکر
نکرده اند و فقط روایاتی که هم از نظر سند و هم از نظر محتوا ضعیف و مخالف آیات قرآن است ،بیان نمودهاند.
.1-5

تحلیل تطبیقی در خلقت زن

کتاب مقدس یا تورات صریحاً بیان نموده که زن از قسمتی از بدن مرد آفریده شده است و خلقتی طُّفیلی و بالتبع دارد؛ اما
قرآن در این مسأله به طور واضح سخنی ندارد؛ بلکه به طور کلی و سربسته به خلقت زن اشاره نموده است .در این میان
مفسران قرآن هستند که قلم فرسایی کردند و نظریات خود را د ر قالب تفسیر قرآن بیان نمودند و از میان تفاسیر نیز آنچه به
ذهن نزدیک تر است ،همان نظریه هم نوع بودن زن و مرد در خلقت است؛ نه خلقت زن از ساختمان وجودی و مادی مرد که در
این رهگذر زن نیز دارای شخصیی منحاز و مستقل از مرد میگردد.
 .2گناه نخستین از نظر کتاب های عهدین و قرآن کریم با نگاهی به شخصیّت زن
پس از موضوع خلقت ،بحثی در کتاب مقدس عنوان گردیده که در روند شکل گیری شخصیت زن در جامعه تأثیری به سزا
دارد و آن موضوع گناه نخستین است .هر چند این موضوع در قرآن به صورت مجزا ذکر نگردیده ،اما میتوان برای مباحث
تطبیقی آن با کتاب مقدس در تأیید یا ردّ آن شواهد و آیاتی را بیان نمود و پرداختن به این موضوع تا حدود زیادی عیار
شخصیت و نقش زن را در جامعه و نزد خدای متعال بیان میدارد.
.2-1

گناه نخستین در عهد عتیق یا تورات با نگاهی به شخصیّت زن

عهد عتیق موضوع گناه نخستین را در ابتدای سفر پیدایش مطرح نموده و عامل آن را حوا دانسته است؛ چرا که اوست که با
پذیرش سخنان مار (شیطان) دامن خود را به گناه آلوده کرد:
« و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود ،هشیارتر بود و به زن گفت :آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه
درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت :از میوه درختان باغ می خوریم ،لکن از میوه درختی که وسط باغ است ،خدا گفت از آن
مخورید و آن را لمس نکنید .مبادا بمیرید .مار به زن گفت :هر آینه نخواهید مرد ،بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید،
چشمان شما باز شود و مانند خ دا عارف نیک و بد خواهید شد و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر
خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزا ،پس از میوه اش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد؛ آنگاه چشمان هر دو باز
شد و فهمیدند که عریان هستند .پس برگهای درخت انجیر به هم دوخته ،سترها برای خویشتن ساختند و آواز خدا شنیدند
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که در هنگام وزیدن نسیم در باغ می خرامیدند و آدم و زنس خوییشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان
کردند و خدا خدا آدم را ندا زد و گفت :کجا هستی؟ گفت :چون آوازت را در باغ شنیدم ،ترسان گشتم ،زیرا که عریانم .پس
خود را پنهان کردم .گفت :که تو را آگاهانید که عریانی؟ آیا از آن درختی که تو را قدغن کرده بودم که از آن نخوری ،خوردی؟
آدم گفت :این زنی که قرین من ساختی ،وی از میوه این درخت به من داد که خوردم .پس خداوند به زن گفت :این چه کار که
کردی؟ زن گفت :مار مرا اغوا کرد که خوردم ....و به زن گفت :ألم و حمل تو را بسیار افزون گردانم و با ألم فرزندان خواهی
زایید و اشتیاق تو به شوهر خواهد بود و او به تو حکمرانی خواهد نمود( ،»...پیدایش)19-1 :3 ،
تا حدودی می توان گفت در دستیابی به پاسخ نخستی هیچ مشکلی نباشد؛ چرا که آیات عهد عتیق به صراحت از حوا به عنوان
مسئول گناه نخستین در عالم یاد کرده است .اما باید بیان نمود که این موضوع در شخصیت زن بیتأثیر نبوده است .چرا که در
این آیات شخصیت زن آشکارا خدشه دار و مورد هدف قرار گرفته است و ایشان را موجودی متمایل به گناه معرفی نموده است؛
اما تفاسیر کتاب مقدس پا را فراتر گذاشته و در تخریب چهره و شخصیت زن که برخاسته از همین آیات است ،سنگ تمام
گذاشتهاند:
به عنوان مثال ،برخی از مفسران زن را به عنوان فردی ضعیف النفس و دروازه ورود شیطان برای القای فساد معرفی کردهاند:
«شیطان که دید نمیتوان به آدم راه یابد و در پی آن بود که چگونه به او دست پیدا کند؟ او حوا را که ضعیف النفس تر بود،
برای رسیدن به آدم انتخاب کرد؛ لذا از طریق حوا وارد شد و او را اغوا نمود؛ سپس حوا آدم را فریب داد .همچنان که امروزه
شیطان برای تصرف مردان از همین طریق وارد میشوند و آن زمانی است که زنان در خانه به تنهایی به سر میبرند»( ،ولیم
مکدولند1998 ،م :ص )1272
.2-2

گناه نخستین در عهد جدید یا انجیل با نگاهی به شخصیّت زن

عهد جدید یا انجیل نیز محوریت گناه نخستین را به زن عطا نموده و او را مسئول تمامی گناهان موجود در عالم میداند .آیات
وارده در عهد جدید درباره گناه نخستی چنین است:
«او (حوا) نمیدانست ماری که با او صحبت میکرد ،همان شیطان است که خود را به صورت مار ظاهر کرده است»( ،مکاشفه،
.)20 :2
خداوند اول آدم را آفرید ،بعد حوا را .آدم فریب نخورد؛ بلکه زن فریب شیطان را خورد و در تقصیر گرفتار آمد( .رساله اول
پولس به تیموتائوس.)14-12 :2 ،
پولس در نامهاش به قرنتیان مینویسد:
« ...می ترسم از محبت و اخالصی که به مسیح دارید ،منحرف شوید؛ همانطوری که شیطان در باغ عدن حوا را فریب داد».
(رساله پولس به قرنتیان)11 :3 ،
پس در عهد جدید کت اب مقدس نیز به صراحت از گناه نخستین سخن به میان آمده است و محوریت آن هم به زن داده شده
است و اوست که به عنوان پایهگذار همه بدبختیها و گرفتاریهای بشر معرفی شده است .بر اساس این آیات کتاب مقدس،
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پیروان عادی و دانشمندان این آئین نیز عقیده را پذیرفتهاند و زن را در جامعه با این دیدگاه میشناسند ،در کتابهایی که در
شرح و تفسیر کتاب مقدس نگاشته شده این موضوع گنجانده شده است.
.2-3

گناه نخستین از دیدگاه قرآن کریم با تأکید بر موضوع زن

در آیات عهدین چنین استخراج گردید که اولین زن عامل و پایه ریز این گناه بوده است .در عین حالی که از اشتباه مرد و زن
سخن رانده و عامل آن را گوش فرا دادن و پیروی از گفتهها و دستورات شیطان دانسته؛ اما در این میان فریب آدم توسط حوا
را تأیید نمیکند و حوا را به عنوان مقصر اصلی نمیشناسد ،درعین حالی که او را از گناه بری نمیکند.
قرآن جریان خروج آدم و حوا از بهشت به نحوی غیر از ترسیم کتاب مقدس بیان نموده است .بدین گونه که وقتی به مسأله
اغوای شیطان اشاره می کند ،شمیر را برای هر دو شخص (آدم و حوا) به کار میبرد؛ لذا اسالم این همه نفرین و لعنت بر زن را
توسط افراد و اقوام و ملل مختلف دفع میکند و عقوبت خروج آدم از بهشت را ناشی از وجود حوا نمیداند؛ بلکه علت خروج را،
لغزش هر دو در اوامر خداوند میداند.
در تأیید این گفتهها ،قرآن کریم در آیاتی میفرماید:
ن الظَّالِمینَ( ،بقره)35 :؛
ک الْجَنَّةَ وَ کُّال مِنْها رَغَداً حَیْثُّ شِئْتُّما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَکُّونا مِ َ
«وَ قُّلْنا یا آدَمُّ اسْکُّنْ أَنْتَ وَ زَوْجُّ َ
و گفتیم :اى آدم! تو و همسرت در این باغ سکونت گزین و از (هر کجاى) آن هر چه مىخواهید به فراوانى و گوارایى بخورید،
امّا به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگران خواهید شد».
در همین ابتدا ،هر دو یعنی آدم و همسرش ،مخاطب خداوند بودهاند.
در ادامه میفرماید:
ضکُّمْ لِبَعْضٍ عَ ُّدوٌّّ َو لَکُّ ْم فِی الْأَرْضِ مُّسْتَقَرٌّّ وَ مَتا ٌّع إِلى حینٍ،
« فَأَزَلَّهُّمَا الشَّیْطانُّ عَنْها َفأَخْرَجَهُّما مِ ّمَا کانا فیهِ َو قُّلْنَا اهْبِطُّوا بَعْ ُّ
(سوره بقره ،آیه )36؛
پس شیطان آن دو را به لغزش انداخت و آنان را از باغى که در آن بودند ،خارج کرد و (در این هنگام به آنها) گفتیم :فرود آیید!
در حالى که بعضى شما دشمن برخى دیگر است و براى شما در زمین قرارگاه و تا وقتى معیّن بهره و برخوردارى است».
زمانی که هر دو به اشتباه خویش پی بردند ،از در توبه به درگاه الهی روی آوردند که قرآن از زبان ایشان این چنین آورده است:
«قاال رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُّسَنا َو إِنْ لَمْ تَ ْغفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَکُّونَنَّ مِنَ الْخاسِرینَ( ،سوره بقره ،آیه )37؛
پس آدم از سوى پروردگارش کلماتى دریافت کرد( ،و با آن کلمات توبه کرد )،پس خداوند لطف خود را بر او بازگرداند .همانا او
توبهپذیر مهربان است».
نتیجهای که از آیات قرآن کریم به دست میآید این است که خداوند در این آیات هر دو یعنی آدم و حوا را مخاطب امر خویش
قرار داده است و هر دو را در این جریان مقصر دانسته نه فقط زن را .در جریان توبه هم هر دو به اشتباه خویش اعتراف نمودند.
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هر چند زن در اینجا به عنوان یک خاطی مورد بحث قرار گرفته است؛ اما هیچ گونه محوریتی در این کار نداشته است تا
خواسته شود محور شرارت قرار گیرد.
.2-4

تحلیل تطبیقی گناه نخستین از دیدگاه عهدین و قرآن کریم

گناه نخستین به عنوان مؤثرترین بازیگر در رقم زدن شخصیت زن در جوامع یهودی و مسیحی مطرح است .کتاب مقدس با
نگاهی بدبینانه به جنس زن ،اولین زن را عامل آن می داند و تمامی فساد موجود در جهان را ناشی از وجود زن میداند؛ چرا که
ایشان باعث خروج انسان از بهشت گردید و پس از آن تخریب قداست بشر آغاز گردید.
اما قرآن کریم هیچ گاه زن را به عنوان محور اشتباه اولیه معرفی نکرده هر چند ایشان را در این جریان بیتقصیر ندانسته است.
لذا کتاب مقدس موجبات انهدام شخصیت و قداست انسانی زن را محیا نموده است؛ بر خالف قرآن که زن و مرد را در این
جریان همطراز یکدیگر دانسته است.
 .3شخصیت اجتماعی زن از دیدگاه عهدین و قرآن کریم
زن نیمی از پیکره اجتماع است .شخصیت ،رفتار ،فرهنگ و اندیشه او بیگمان در شکلگیری جامعه انسانی نقش اساسی ایفا
می نماید .در تاریخ بشر ،وجود زن شأن و شخصیت او ،حدود اختیار وی در حیات بشری و پیوند او با مرد و مکانتش در سنجش
با مرد همواره مورد گفتگو بوده است .در اکثر بحثها گروه های افراط و تفریط پیدا میشود که بر اساس حب و بغض مطالبی
دور از واقع بیان مینمایند؛ در بحث از شخصیت زن در اجتماع نیز این فرانید به چشم میخورد؛ چه اینکه گروهی ،برای زنان
کمترین و ابتدایی ترین حقوق انسانی قائل نیستند و گروهی دیگر راه افراط را پیمودهاند.
.2-1

شخصیت اجتماعی زن در عهد عتیق

زن در عهد عتیق یا تورات موجودی ثانوی و غیر مستقل است که از دنده مرد خلق شده است و مصدر و منشأ گناه و فساد است
که باعث اغوای مرد شد .لذا مجازاتی که خداوند برای ایشان در نظر گرفته بود ،این بود که تا ابد تحت سلطه مرد باشد.
(پیدایش.)16 :3 ،
این آموزهها برابری زن و مرد را در اجتماع منتفی میسازد و زنان را زیر دست مردان معرفی مینماید.
در زمان بردهداریی و گسترش جمعیت بنیاسرائیل در مصر ،فرعون به قابلههای یهودی دستور داده بود که نوزادان پسر را
بکُّ شند و دختران را زنده نگه دارند .این روایت خود نشان میدهد که آن زمان ،جامعه اهمیت چندانی برای نقش زنان در
اجتناع قائل نبوده است و فقط مردها مورد تفتیش عقاید و هویت قرار میگرفتند( .جین و بوکر :1384 ،ص  .)199اگر ما باشیم
و این آیات خصوصاً آیات خلقت که زن را مصدر گناه برای جامعه معرفی نمود ،نمیتوان زن را برای جامعه و اجتماعات انسانی
فردی مناسب معرفی کرد؛ ولی بر خالف این مسائل گاهی در عهد عتیق از زنانی یاد میشود که نقشهای برجسته در تاریخ
ایفا نمودند که باعث سرنگونی طاغوت شدند و جامعه را از هالکت و بدبختی نجات دادند که این موضوع با همدیگر متناقض
هستند و این دوگانگی در بیان مسأله را رازآلود مینماید که آیا زنان مؤثر بر خالف طبیعت و میل مردان وارد صحنه جامعه
شدهاند و یا اینکه جامعه یهودی بر خود می پذیرد که زن نیز به مثابه مردان وارد اجتماع شود که در اینصورت ،باید نگاهی دیگر
به آیات خلقت داشته باشند.
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.2-2

شخصیت اجتماعی زن در عهد جدید یا انجیل

تا پیش از بعثت حضرت عیسی (ع) در جوامع بشری به زن به دیده حقارت نگریسته میشد .بخصوص در فرهنگ یهود که زن
را جنس دوم میدانستند و هیچ حقی برای آنان قائل نبودند( .آشتیانی ،1383 ،ص .)391
در چنین شرایطی مسیح ظهور کرد و دین خود را بر اساس محبت تبلیغ نمود( .متی.)13 :9 ،
آن حضرت همگان را به طور یکسان مورد لطف خود قرار میداد .زن و مرد  ،غالم و آزاد ،غنی و فقیر و ....تفاوتی نداشتند و
همکالم شدن عیسی با زنان و محبت ایشان به زنان بدکاره تا حدی که لقب دوست گناهکاران به او دادند( .مقدمه انجیل لوقا)
برخورد م حبت آمیز مسیح با زنان موجب گردید عده زیادی به ایشان ایمان بیاورند و تا آخرین روز نیز با ایشان باشند و در راه
تبلیغ دین مسیح با ایشان بمانند .ب رغم نظر مساعد مسیح به زنان ،پیشوایان این دین ،تعلیمات ایشان را نادیده گرفتند و
رفتارهای ضد ارزشی با زنان داشتند .همان جریان گناه اولیه و فریفتن آدم توسط زن در نامههای پولس رشد و نمو کرد
(تیماتائوس )15-9 :2 ،و صحبت از اطاعت بیقید و شرط زن از مرد در هر امری ،همانند اطاعت آنان از مسیح شد( .افسیان:5 ،
 .)21-22شخصیت زن دو بار به حالت قبل از ظهور مسیح بازگشت.
شکل سنتی مسیحیت به گونه ای بود که همیشه ،مانع برابری زنان و مردان در اداره امور کلیسا میشد .در قرن هفدهم مارگات
فل بر آن داشت که موضوع برای جایگاه مرد و زن عَلَم کند .پولس در انجی بخش رومیان  16از زنانی نام برده است که در
کلیسا فعالیت میکردند :فیبی خادم کلیسا و پ رسکا یار و همراه پولس ،با اهمیت یافتن جایگاه زنان در زندگی روزمره و ایفای
نقش مدیریتی آنها در زمینه های مختلف ،برخی از اعتقادات قدیمی کلیسا که مبتنی بر پستی ذاتی زن نسبت به مرد ،از ذهن
مردم زدوده شد( .زن در ادیان بزرگ جهان ،ص .)115 -114
بدون توجه به پیروان مسیح می توان در آیات عهد جدید این همسانی و برابری زن و مرد در پارهای از امور اجتماع دیده می-
شود و به عنوان یک عضو فعال جامعه به مردم معرفی شده است که در زمان حضرت عیسی (ع) و حواریون زنان نقش فعاالنه-
ای در امور اجتماعی داشتهاند .به خصوص امور مربوط به دین در قالب هجرت در راه خدا و امر به معروف که در نامههای پولس
به رومیان و مسیحیان فلیپی دیده میشود( .نامه پولس به مسیحیان فیلیپیف )3-2 :4
.2-3

شخصیت اجتماعی زن در قرآن کریم

زن از نگاه قرآن ،عضوی مؤثر در جامعه است و باید مانند مردان در مسائل مهم اجتماعی نقش آفرینی نماید .عالوه بر اینکه
آیاتی از قرآن کریم به صراحت تساوی میان مرد و زن را اعالم میکند ،آیاتی است که به صراحت بیاعتنایی به امر زنان را
نکوهش نموده و از آن جمله میفرماید:
«وَ إِذا بُّشِّرَ أَحَدُّهُّ ْم بِا ْلأُّنْثى ظَلَّ وَ ْجهُّهُّ مُّسْوَدًّا وَ هُّوَ کَظیمٌّ.
یَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُّوءِ ما بُّشِّرَ ِبهِ أَ یُّمْسِکُّهُّ عَلى هُّونٍ أَمْ َیدُّسُّّهُّ فِی التُّّرابِ أَال ساءَ ما یَحْکُّمُّونَ( ،آیات  58و )59؛
و هرگاه یکى از آن مشرکان به دختر دارشدن بشارت داده شود ،صورتش از غصّه سیاه مىشود ،در حالى که خشم خود را فرو
مىبرد.
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و هرگاه یکى از آن مشرکان به دختر دارشدن بشارت داده شود ،صورتش از غصّه سیاه مىشود ،در حالى که خشم خود را فرو
مىبرد».
و اینکه میفرماید خود را از شرمساری از مردم پنهان می کند ،برای این است که والدت دختر را برای پدر ننگ میدانستند.
توجه به این نکته ضروری است که قرآن در عصری نازل شد و ندای تساوی زن و مرد را سر داد که پدر از داشتن دختر
شرمسار میشد.
اسالم بین زن و مرد از نظر تدبیر شئون اجتماع و دخالت اراده و عمل آن دو در این تدبیر ،تساوی برقرار نموده ،علتش هم این
است که همان گونه که مرد میخوا هد بخورد و بنوشد و بپوشد و سایر حوائجی که در زنده ماندن خود به آنها محتاج است ،به
دست آورد ،زن نیز همین طور است و لذا قرآن کریم میفرماید« :بعضُّکُّم مِن بَعضٍ» (آل عمران )195 :لذا همان گونه که مرد
می تواند خودش در سرنوشت خویش تصمیم بگیرد و خودش به صورت مستقل عمل کند و نتیجه عمل خویش را مالک گردد،
همچنین زن چنین حقی دارد ،بدون هیچ تفاوتی:
«لَها ما کَسَبَت و عَلَیها ما اکتَسَبَت)( ،؛
هرکس آنچه از کارها (ى نیک) انجام دهد به سود خود انجام داده و آنچه از کارها (ى بد) کسب کرده به ضرر خود کسب کرده
است».
همچنین زن و مرد در آنچه که اسالم آن را حق میداند ،برابر هستند .قرآن کریم میفرماید:
ن
«وَ ال تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُّ بِهِ بَعْضَ ُّکمْ عَلى َبعْضٍ لِلرِّجالِ نَصیبٌّ مِ ّمَا ا ْکتَسَبُّوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌّ مِمَّا اکْتَسَبْنَ وَ سْئَلُّوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِ َّ
اللَّهَ کانَ بِکُّلِّ شَیْ ٍء عَلیماً( ،نساء)32 :؛
و آنچه را که خداوند سبب برترى بعضى از شما بر بعضى دیگر قرار داده آرزو نکنید .براى مردان از آنچه بدست آوردهاند،
بهره اى است و براى زنان نیز از آنچه کسب کردهاند بهرهاى مى باشد و (به جاى آرزو و حسادت) از فضل خداوند بخواهید ،که
خداوند به هر چیزى داناست».
و منظورش از این گفتار آن است که اعمالی که هر یک از زن و مرد به اجتماع خود هدیه میدهند ،باعث آن میشود که به
فضلی از خدا اختصاص یابد ،بعضی از فضل های خدا تعالی فضل اختصاصی به یکی از دو طایفه است ،بعضی مختص به مردان و
بعضی دیگر مختص زنان است.
مثالً مرد را از این نظر بر زن فضیلت داده که سهم ارث او دو برابر زن است و زن را از این نظر بر مرد فضیلت دارد که خرج
خانه از گردن زن ساقط نموده است؛ پس نه مرد باید آرزو کند که ای کاش خرج خانه به عهدهام نبود ،و نه زن آرزو کند که ای
کاش سهم ارث من برابر برادرم بود ،بعضی دیگر برتری را مربوط به عمل عامل کرده ،نه اختصاص به زن دارد و نه مرد ،بلکه هر
کس فالن قسم از اعمال را انجام داد ،به آن فضیلتها می رسد (چه مرد و چه زن) و هر کسی انجام نداد (باز چه مرد و چه زن)
و کسی نمیتواند آرزو کند که ای کاش هم فالن برتری را میداشتم ،مانند فضیلت ایمان و علم عقل و سایر فضایلی که دین
آن را فضیلت میداند ،این قسم فضیلت فضلی است از خدا که به هر کسی بخواهد ،میدهد و لذا در آخر آیه میفرماید« :وَسئلوا
اهللَ مِن فَضلِه»
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در اسالم زن در تمامی احکام عبادی و حقوق اجتماعی شریک است ،او نیز مانند مردان میتواند مستقل باشد و هیچ فرقی با
مردان ندارد ،مگر تنها در مواردی که طبیعت خود زن اقتضا دارد که با مرد فرق داشته باشد .اسالم بین زن و مرد از نظر تدبیر
شئون اجتماع و دخالت اراده و عمل در جامعه تساوی برقرار نموده است.
همان طور که مرد میتواند برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد ،زن نیز از این حق بهرهمند است .اساسی که دین اسالم بر آن بنا
شده است ،فطرت است و فطرت اقتضا دارد که حقوق تمامی افراد انسان مساوی باشد و اجازه نمیدهد یک طایفه نسبت به
طایفه دیگر از حقوق بیشتری برخوردار باشد و فطرت حکم به عدالت اجتماعی مینماید؛ یعنی هر صاحب حقی به حق خود
برسد؛ بدون اینکه حقی مزاحم حق دیگر باشد .خداوند در قرآن زنان را در امر مهم بیعت با پیامبر اسالم (ص) شریک میسازد:
ن َو ال َیأْتینَ
ن بِاللَّهِ شَیْئاً َو ال یَ سْرِقْنَ وَ ال یَزْنینَ َو ال َیقْتُّلْنَ أَوْالدَهُّ َّ
ک الْمُّؤْمِناتُّ یُّبایِعْنَکَ عَلى أَنْ ال یُّشْرِکْ َ
ی إِذا جاءَ َ
«یا أَیُّّهَا النَّبِ ُّّ
بِبُّهْتانٍ یَفْتَرینَهُّ بَیْنَ أَیْدیهِنَّ وَ أَرْجُّلِهِنَّ وَ ال یَعْصینَکَ فی مَعْرُّوفٍ فَبایِ ْعهُّنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُّنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُّورٌّ رَحیمٌّ( ،ممتحنه)12 :؛
اى پی امبر! هنگامى که زنان با ایمان نزد تو آمدند تا با تو بیعت کنند که چیزى را شریک خدا نگیرند و دزدى نکنند و مرتکب
زنا نشوند و فرزندانِ خود را نکشند و در میان دست و پاى خود ،مرتکب هیچ گونه نسبت ناروایى نشوند (و فرزندى را به دیگرى
به ناحق نسبت ندهند) و در هیچ کا ر خیرى تو را نافرمانى نکنند ،پس با آنان بیعت کن و براى آنان از خداوند آمرزش بخواه که
خداوند آمرزنده و مهربان است».
و بیان میکند که زن در زیربنای این دین نقش اساسی دارد؛ لذا باید سهم خود را در استواری و نگهداری این بنیان ایفا کند و
همچنین خداوند در این آیه از قرآن:
ن
ض َیأْمُّرُّونَ بِالْمَعْرُّوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُّنْکَرِ وَ یُّقیمُّونَ الصَّالةَ َو یُّؤْتُّونَ الزَّکاةَ وَ یُّطیعُّو َ
« وَ الْمُّؤْمِنُّونَ وَ الْمُّؤْمِناتُّ بَعْضُّهُّمْ َأوْلِیاءُّ بَعْ ٍ
اللَّهَ وَ رَسُّولَهُّ أُّولئِکَ سَیَرْحَمُّهُّمُّ اللَّهُّ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌّ حَکیمٌّ( ،توبه)71:؛
مردان و زنان با ایمان ،یار و یاور و اولیاى یکدیگرند ،به معروف (خوبىها) فرمان مىدهند و از منکرات و بدىها (منکرات) نهى
مىکنند ،نماز بر پاى داشته ،زکات مىپردازند و از خداوند و پیامبرش پیروى مىکنند .بزودى خداوند آنان را مشمول رحمت
خویش قرار خواهد داد .همانا خداوند ،تواناى غالب و حکیم است».
رسالت مهمی به دوش آنان قرار داده است و آن نظارت بر امور اجتماع و اجرای فرایض دین در جامعه در قالب امر به معروف و
نهی از منکر است.
.2-4

نتیجه تطبیقی آیات عهدین و قرآن کریم در موضوع شخصیت اجتماعی زن

نتیجهای که از آیات عهدین یعنی تورات و انجیل و نیز قرآن با موضوع شخصیت اجتماعی زن به دست میآید ،اینکه آیات عهد
عتیق روی خوشی به این مقوله نشان نداده است؛ چرا که او مسئول گناه اولیه و عامل فساد مطرح است .هر چند در همین
عهد عتیق از زنانی نام برده که سرنوشت اجتماع و تاریخ را به نفع متدینین رقم زدند -اشاره به نجات موسی از آب -که نشان از
انجام فعالی های اجتماعی دارد؛ اما از ورود زن به اجتماع استقبال نشده است .اما در عهد جدید اوضاع ورود زنان به مکانهای
اجتماعی و کارزارهای اجتماعی نسبت به عهد عتیق بهتر است؛ چرا که عدهای از زنان همدوش با رسوالن به تبلیغ دین
مسیحیت می پرداختند .با اهمیت یافتن جایگاه زنان در زندگی روزمره و ایفای نفش مدیریتی آنها در زمینههای مختلف،
برخی از اعتقادات قدیمی کلیسا که مبتنی بر پستی ذاتی زن نسبت به مرد ،از ذهن مردم زدوده شد (زن در ادیان بزرگ
جهان ،ص .)115 -114
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و به عنوان یک عضو فعال جامعه به مردم معرفی شده است؛ هر چند با آوردن آیاتی از قبیل اطاعت بیچون و چرا از مرد
همانند اطاعت از مسیح دو بار شخصیتی فرو دست معرفی و به اذهان تداعی شد .آیات قرآن کریم که در زمان انحطاط مفرط
شخصیت زن نازل شد ،حکم به تساوی زن و مرد در همه امور از جمله امور اجتماعی داد.
اسالم بین زن و مرد از نظر تدبیر شئون اجتماع و دخالت اراده و عمل در جامعه هیچ تفاوتی قال نشده است؛ همانطور که مرد
می تواند برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد ،زن نیز از این حق بهره مند است .اساسی که دین اسالم بر آن بنا شده است ،فطرت
است و فطرت اقتضا دارد که حقوق تمامی افراد انسان مساوی باشد و اجازه نمیدهد که یک طایفه نسبت به طایفه دیگر از
حقوق بیشتری برخوردار باشد و فطرت حکم به عدالت اجتماعی مینماید .قرآن در روزگاری به زن شخصیت داد و بر مردان
واجب نمود احترام به این ریحانه که جامعه معتاد به زنده به گور کردن آن بود.
 .4آزادی زن در اعتقاد از نظر عهدین و قرآن کریم
آزادی زن در اعتقاد به نحوی آزادی معنوی زن محسوب میشود که اساس تفاوت میان مکتبهای بشری با انبیا و کتب مقدس
در همین مسأله است که کتب آسمانی افزون بر آزادیهای سیاسی و اجتماع آزادی معنوی نیز به ملت خویش ارزانی میدارد؛
چرا که هم جنبه جسمانی و هم جنبه روحانی بشر مد نظر انبیا است تا انسانها بتوانند روح خود را تغذیه کنند و جنله انسانی
را بر جنبه حیوانی خود برتری دهند .لذاست که قرآن کریم میفرماید:
« وَلِبَاسُّ التَّقْوَى ذَالِکَ خَیْرٌّ ( ،اعراف)26 :؛
و (لى) لباس تقوا همانا بهتر است».
حالوت این غذای معنوی در اختیار و انتخاب آزادانه شخص است؛ ناگفته نماند که عده بسیار زیادی از انسانها از این آزادی
سوء استفاده میکنند و آن را در راه تقویت قوای حیوانی به کار میگیرند که موجب نابودی انسانیت آنها میشود.
.4-1

آزادی زن در اعتقاد از دیدگاه عهد عتیق (تورات)

کتاب مقدس در ابتدا ،جریان عملکرد آزادانه اولین زن را به تصویر کشیده است که موجب بیرون شدن از بهشت شد و
همچنین از نمونه های دیگری که همه حاکی از آزادی زنان در اعتقاد و اندیشه و رفتار است .در بخش عهد عتیق کتاب مقدس
در باب قوانین خداوند چنین آمده است:
«تمام مردان ،زنان ،بچهها و غریبانی را که در میان شما زندگی میکنند ،جمع کنید تا قوانین خدا را بشنوند و یاد بگیرند که
خداوند خدایتان را احتارم نمایید و دستوراتش را اطاعت کنند»( .تثنیه.)12 :31 ،
آنچه از این آیات برداشت میشود این است :رساندن پیام االهی به تمامی اقشار جامعه وظیفه پیامبر الهی است؛ اما انتخاب با
خود انسان ها است؛ یعنی کار پیامبر هدایت است و هدایت یعنی نشان دادن راه نه ایصال و رساندن به مقصد است .انسانها این
اختیار را دارند که راه اطاعت و بندگی خداوند انتخاب کنند یا راه طغیان ،تمرد و سرکشی.
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.4-2

آزادی زن در اعتقاد از دیدگاه عهد جدید (انجیل)

تصویر آزادی عقیده در عهد جدید بدین نحو رقم خورده است که از همه مردم خواسته شده از قوه اختیار خود و به کمک خود
و به کمک قوه عاقله در مسیر بندگی خدا سود جویند.
«مگر نمی دانید اگر اختیار زندگی خود رابه دست کسی بسپارند و مطیع او باشید شما برده او خواهید بود ،و او ارباب شما .شما
میتوانید گناه و مرگ را به عنوان ارباب انتخاب کنید و یا اطاعت از خدا و زندگی جاوید»( .رومیان.)16 :6 ،
و داستان راحاب فاحشه که پس از عمری عصیان و فساد ،با ایمان آوردن و انجام عمل شایسته در ردیف مؤمنان قرار گرفت.
(عبرانیان.)31 :11 ،
نشان می دهد که برگزیدن ایمان از روی اختیار و آزادی سبب نجات است( .التفسیر التطبیقی للعهد الجدید ،ص )806
و آیه « ای اورشلیم ،اورشلیم ....چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم مثل مرغی که جوجههای خود را زیر بال خود جمع
میکند و نخواستید»( .متی.)37 :23 ،
مفسران بزرگ در تفاسیر خود بر این آیات در باب آزادی اعتقادی زنان آوردهاند:
« این آیات نشانگر آن است که خداوند اراده کرده است ،همه را زیر بال رحمت خود و در صراط مستقیم قرار دهد .اما عدهای از
روی اختیاری که خداوند در اختیارشان قرار داده بود ،سخنان خدا را برنتافتند و خداوند که خواسته بود برای همه ملجأ و
مکانی امن قرار دهد ،آن عده نیز این سخنان را فراموش کردند»( .التفسیر التطبیقی للعهد الجدید ،ص )90
ایرنائوس در شرح این آیه مینویسد:
« این نشانگر قانون دیرین آزادی انسان است .خداوند از ابتدا او را آزاد و حاکم بر اعمال خود و بر روح خود آفریده است تا به
اختیار و نه به اجبار الهی ،احکام خداوند را پاس دارد»( .ماسون :1385 ،ص .)819
.4-3

آزادی زن در اعتقاد از دیدگاه قرآن کریم

مشترک بودن زن و مرد در اصول مواهب وجودی یعنی در داشتن اندیشه و اراده ،که این دو خود مولد اختیار هستند ،اقتضا
می کند که زن نیز در آزادی فکر و اندیشه و اراده و در نتیجه داشتن اختیار شریک با مرد باشد ،همان طور که مرد در تصرف
در جمیع شئونات حیات فردی و اجتماعی خود استقالل دارد ،زن نیز باید استقالل داشته باشد .اسالم که دینی است بر پایه
فطرت ،این استقالل و آزادی را به کامل ترین وجه به زن عطا نموده است .آیات ذیل خود بیانگر آزادی در انتخاب عقیده است و
هر کسی بر اساس اختیاری که خداوند در اختیار او داده است ،عمل مینماید( .طباطبایی1374 ،ش :ج ،2ص .)414
«ضَرَبَ اللَّهُّ مَثَالً لِلَّذینَ کَفَرُّوا امْرَأَتَ نُّوحٍ وَ امْرَأَتَ لُّوطٍ کانَتا تَحْتَ َعبْدَیْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَیْنِ فَخانَتاهُّما فَلَمْ یُّغْنِیا عَنْهُّما مِنَ اللَّهِ
ال النَّارَ مَعَ الدَّاخِلینَ( ،سوره تحریم ،آیه )10؛
شَیْئاً وَ قیلَ ادْخُّ َ
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خداوند براى کسانىکه کفر ورزیدند ،همسر نوح و همسر لوط را مثال زده است که این دو زن ،همسر (و از خانواده) دو بنده
صالح از بندگان ما بودند ،ولى به آن دو خیانت کردند .پس در برابر (کیفر) خداوند ،براى آن دو زن هیچ کارى از آن دو پیامبر
ساخته نبود و به آنان گفته شد :به آتش وارد شوید با وارد شوندگان».
ن لی عِنْدَکَ بَیْتاً فِی الْجَنَّةِ وَ نَجِّنی مِنْ ِفرْعَوْنَ وَ عَمَلِ ِه وَ نَجِّنی مِنَ
ال لِ ّلَذینَ آمَنُّوا امْرَ َأتَ فِرْعَوْنَ إِ ْذ قالَتْ رَبِّ ابْ ِ
وَ ضَرَ بَ اللَّهُّ مَثَ ً
الْقَوْمِ الظَّالِمینَ( ،سوره تحریم ،آیه )11؛
و خداوند براى کسانى که ایمان آوردهاند ،به همسر فرعون مثل زده است .آن گاه که گفت :پروردگارا! براى من نزد خویش در
بهشت خانه اى بساز و مرا از فرعون و کردار او نجات بده و مرا از گروه ستمگر رهایى بخش».
ت ِمنَ الْقانِتینَ( ،سوره تحریم،
ت رَبِّها وَ کُّتُّبِهِ وَ کانَ ْ
ص َّدقَتْ بِکَلِما ِ
وَ مَرْیَ َم ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتی أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فیهِ مِنْ رُّوحِنا وَ َ
آیه )12؛
و (خداوند به) مریم دختر عمران (نیز مثل زده است ).زنى که دامن خویش را (از گناه) حفظ کرد ،پس ما از روح خود در او

دمیدیم (تا عیسى در دامان او متولد شد) و کلمات پروردگارش و کتب آسمانى را تصدیق کرد و از اطاعتپیشهگان بود».
.4-4

تحلیل تطبیقی آزادی زن در اعتقاد از دیدگاه عهدین و قرآن کریم

برای تغذیه مناسب روح ،دستیابی به تعالیم آسمانی یک امر ضروری است؛ چرا که اعتقادات هستی بخش اعمال انسانهاست
که انسانها شاکله اعمال از گفتار ،رفتارها و کردار خود بر اساس آن پایهریزی میکنند و اعتقادات توجیهگر رفتار ،اساس
پرستش و توجه به خداوند یا بت است .این عقیده که هر عملی نشأت گرفته از اعتقادات است ،چندان صواب نیست .جبر در
اعتقادات نشان دهنده چهره شخص نیست و نمیتوان بر اساس آن ثواب و عقابی در نظر گرفت ،اما اهمیت و نتیجه آن زمانی
مشخص می شود که انسان در انتخاب عقیده آزاد باشد که نتیجه آن عمل یا رویگردانی به دستورات خداوند ،رسیدن به
رستگاری یا هالکت است .خداوند این نعمت را در اختیار زنان قرار داده که از این رهگذر شخصیت و قابلیتهای خود را نمایان
نمایند .کتاب مقدس و قرآن کریم آزادی زنان در اعتقاد را ترسیم کرده که عدهای از زنان طریق پرستش و رستگاری انتخاب و
عدهای راه پرستش بت و هالکت و یا به تعبیری برتری دادن قوه حیوانی و بُّعد جسمانی بر قوه انسانی و بُّعد روحانی.

نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر به شرح زیر است:
 .1نظریه عهدین بر این پایه استوار است که مرد در آفرینش اصل است و زن فرع در آفرینش و طفیل وجود مرد است؛
اما در قرآن کریم به چنین نتیجهای نمی توان دست یافت؛ زن و مرد در خلقت برابر و هر کدام دارای وجودی مستقل
هستند .نتیجه اینکه شخصیت زن توسط آیات عهدین مورد تهدید قرار گرفته است.
 .2عهدین در موضوع گناه نخستن ،زن را عامل آن میداند و این گناه و اثرات آن را به نسلهای بعدی سرایت میدهد.
به این معنا که زن پایه ریز همه گناهان نسل های آینده است؛ اما قرآن عامل اشتباه اولیه را هر دو نفر یعنی آدم و
حوا می داند و با وضع نمودن اصلی ،سرایت گناه نخستین و اثرات آن به نسلهای بعدی را بر نمیتابد و هر کسی را
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مسئول کار خویش میداند .در این بحث نیز ،شخصیت زن در مرتبهای باالتر نفی شده است؛ چرا که ایشان در آیات
عهدین به عنوان دروازه فساد به جامعه معرفی شده است.
 .3عهدین و قرآن با آوردن مصادیقی از مشورت جامعه با زنان مهر تأییدی به این موضوع گذاشته است؛ مثالً در جریان
زنده ماندن موسی و رشد ایشان در دستگاه جبارانه فرعون که مقدمهای بود برای ویران کردن سلطنت فرعون به
خاطر مشورت با یک زن اتفاق افتاد ،جزء مصادیق مشترک این سه کتاب است.
 .4در باب آزادی عقیده ،از دیدگاه هر سه کتاب مقدس ،زن و مرد هیچ تفاوتی نمیکنند و در راه رسیدن به اعتقادات،
زن و مرد برابر هستند.
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