
آفرینش و جایگاه زن در قرآن و عهدین
لیال نور لیال1   

چکیده
که با داش���تن مقام انسانی، با مرد همتا و هم سو بوده و  زن، نیمی از پیکره اجتماع اس���ت 
گس���ترش  می تواند به مقام خلیفه الهی برس���د. زن، نقش تعیین کننده ای در ایجاد، بقا و 
کرده است.  نسل انسانی داشته و همواره در طول تاریخ، حضور فعال و مؤثر خود را اثبات 
برای همین، ش���خصیت انس���انی او و نقش  چشمگیرش در خانواده و اجتماع و نیز دیدگاه 
کریم نسبت به او همیشه مورد توجه دانشمندان اسالمی بوده و  دین اسالم به ویژه قرآن 
کرده است. این مقاله، آفرینش و جایگاه زن در قرآن  همواره ابعاد هویتی او را جست وجو 
گزارش قرآن���ی، زن عامل بدبختی یا  کرده اس���ت. در  و عهدی���ن و تف���اوت این دو را بررس���ی 
که زن را عامل  بیرون رفتن انس���ان از بهش���ت نیست. برخالف باورهای یهودی و مسیحی 
گناه نخس���ت آدم می دانن���د، در قرآن، زن و مرد هر دو به ی���ک اندازه در تحقق  بدبخت���ی و 
که عبودیت  گناه دس���ت داش���ته و مرتکب آن ش���ده اند. با توجه ب���ه هدف خلقت انس���ان 
خداس���ت، بین زن و مرد تفاوتی نیس���ت؛ زیرا هر دو انسان بوده و هر دو روح و فطرت الهی 
دارن���د. نوش���تار حاضر ب���ا روش توصیفی-تحلیلی جمع آوری ش���ده و م���واردی مانند وجه 
تس���میه آدم و حوا، چگونگی آفرینش زن، فلس���فه آفرینش زن و مقام و جایگاه زن در قرآن 

و عهدین را بررسی می کند.
کلیدی: آفرینش زن، جایگاه زن، حوا و آدم، قرآن ، عهدین. گان  واژ

1. مقدمه
هدف اصلی تمام انسا ن ها، عبودیت و بندگی خداست. علم و دانش و امتحان و آزمایش، اهدافی 

که در مسیر عبودیت قرار می گیرند و رحمت واسعه خداوند نتیجه این عبودیت است، پس  هستند 

که نتیجه آن تکامل انس���ان اس���ت. در واقع عبودیت، اوج تکامل یک انسان  هدف، عبادتی اس���ت 

کسی در برابر معبود تعظیم و خضوع می کند  است؛ زیرا آخرین درجه خضوع در برابر معبود است و 

ک���ه در برابر معبود قرار می گی���رد، به او نزدیک اس���ت. بنابراین،  کس���ی  ک���ه به او نزدیک باش���د. پس 

گام بر  کمال مطلق نیندیشد، جز در راه او  که انس���ان جز به معبود واقعی، یعنی  عبودیت آن اس���ت 

کالم اسالمی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، از اندونزی. کارشناسی ارشد  1 دانش پژوه 
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ک، نهایت  کند، در تمام زمینه ها مطیع او بوده و در برابر ذات پا ندارد و هر چه غیر اوست، فراموش 

که خدا برای وصول به آن میدان  تس���لیم را داش���ته باشد. این، هدف نهایی آفرینش انسان اس���ت 

کرده تا در اقیانوس رحمت او غرق ش���ود. انسانی  گاهی عنایت  کرده و به او علم و آ آزمایش���ی فراهم 

گام بردارد. برای  که برای این هدف واال آفریده شد، باید با اختیار و اراده خویش به سوی آن هدف 

گرفت. برای همین، ابلیس حضرت آدم و حوا  رس���یدن به این هدف، راه دش���وار در برابر انسان قرار 

گناه شدند.  را فریفت و هر دو مرتکب 

2. وجه تسمیه آدم و حوا 

2-1. وجه تسمیه آدم و حوا در عهدین

2-1-1. حضرت آدم

ک آفریده ش���ده و جان یافته اس���ت.  ک و زمین اس���ت؛ زیرا از خا در زب���ان عب���ری، آدم به معنای خا

که نام آدم از آن  ک یا زمین قابل زراعت اس���ت  گرد و خا همچنی���ن در زب���ان عبری، آدام���ا به معنای 

کس، بی تا، ذیل واژه آدم( مشتق شده است. )ها

2-1-2. حضرت حوا 

حضرت حوا، نخس���تین زن همس���ر حضرت آدم؟ع؟ و مادر نسل بشر اس���ت. نام حوا در عهد عتیق 

که واژه حوا، نخس���ت  گفت  کارس���ن، بی تا( می توان  ب���ه عب���ری به صورت حواه آمده اس���ت. )خین 

متضمن معنای حیات و سپس منبع حیات، یعنی مادر است.

2-2. وجه تسمیه آدم و حوا در قرآن 

2-2-1. حضرت آدم 

کتاب لغت، آدم به صورت ابو البش���ر یا پدر بش���ر آمده است؛ زیرا جسدش از ادیم األرض خلق شده  در 

و س���یاه رنگ اس���ت. )راغب اصفهانی، 1416، ص70( در قرآن آمده اس���ت: »من نطفة أمشاج نبتلیه« 

)انسان: 2(.

 رسول خدا؟ص؟ فرمودند: 

ک زمین آفریده  ک آفرید، پس فرزندان آدم، متناس���ب با خا خداوند آدم را از مش���تی خا
خ پوست شدند. برخی سفید و برخی سیاه و برخی خط وسط میان  شدند. برخی از آنها سر
ک و برخی حد وس���ط میان  ک و برخی ناپا این رنگ ها. برخی نرم و برخی خش���ن و برخی پا

اینها. )مجلسی، 1403، ص257(
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2-2-2. حضرت حوا

که ذیل دو ریشه از  در منابع واژه شناسی زبان عربی نیز درباره اشتقاق واژه حوا اختالف وجود دارد 

لت زندگی  حو و مؤنث احوی به معنای س���یاه ش���بیه به سبز یا قرمز مایل به سیاه و حوی، با دو دال

کرده اند.  و مار به معنای مارگیر به آن اشاره 

حوا از دیدگاه زبان شناس���ان، اس���م خاص اس���ت و در معنای آن، بدون بیان هیچ وجه و ارتباط 

کریم واژه حوا  لغ���وی، تنها عب���ارت زوج آدم را آورده اند. )عبدالکریم عقیلی، 1394، ص55( در قرآن 

ذک���ر نش���ده و ذیل آی���ات مربوط به حضرت آدم؟ع؟ از حوا با عنوان همس���ر آدم یا زوجک یاد ش���ده 

کتاب های تاریخی و تفس���یری، همس���ر  اس���ت. )بقره: 35؛ اعراف: 19؛ طه: 117( البته در احادیث و 

که ح���وا، مادر همه  که این نام گذاری به این دلیل اس���ت  گفته می ش���ود  آدم، ح���وا نامیده ش���ده و 

زندگان است و از حی، یعنی موجود زنده یا آدم خلق شده است. 

3. چگونگی آفرینش زن 

3-1. آفرینش زن در عهدین

3-1-1. آفرینش زن در عهد عتیق

کلی و  ع اس���ت. در عهد عتیق، دو روایت، یکی به صورت  بر اس���اس آیات عهد عتیق، خلقت زن، فر

که خدا فرمود:  کلی آمده است  گفته است. در روایت  دیگری به صورت مفصل از خلقت زن سخن 

انس���ان را ش���بیه خود بس���ازیم تا ب���ر حیوان���ات زمین و ماهی���ان، دریا و پرندگان آس���مان 
کرد و  کن���د، پس خدا انس���ان را ش���بیه خود آفرید. او، انس���ان را زن و م���رد خلق  فرمانروای���ی 
کنید، بر آن تس���لط یابید و بر  ایش���ان را برک���ت داده و فرم���ود ب���ارور و زیاد ش���وید، زمین را پ���ر 
کارس���ن، بی تا،  کنید. )خین  ماهی���ان دری���ا و پرندگان آس���مان و همه حیوان���ات فرمانروایی 

ص28-26(

در روایت مفصل آمده است: 

گل سرش���ت، از روح خود در  خداوند آس���مان ها و زمین را آفرید، س���پس حض���رت آدم را از 
کرد، اما آدم، تنها بود. او باید یار و یاوری در شأن و مقام خود  کن  آن دمید و او در بهش���ت س���ا
می داش���ت. آنگاه خداوند از جنس او، حوا را آفرید تا با او آرامش یابد. در س���فر پیدایش آمده 
که با  که خداوند فرمود تنها بودن آدم خوب نیس���ت. بهتر اس���ت برای او یاری بس���ازم  اس���ت 
ک آفرید و به س���وی آدم آورد  او باش���د. پس خداوند تمام حیوانات صحرا و مرغان هوا را از خا
که آدم نامید، اس���م آنها همان ش���د. پس  که ایش���ان را چه خواهد نامید. پس هر چه  تا ببیند 
که  آدم ب���ه تم���ام بهایم و مرغان، هوا و تم���ام حیوانات صحرا نام نهاد، اما از ب���رای آدم، یاوری 
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که خفت.  گردانید  گران���ی بر آدم مس���تولی  همراه���ش باش���د پیدا نبود، پ���س خداوند خوب و 
ک���رده و خداوند از  گوش���ت را در جایش پر  گرفت و  س���پس یکی از اس���تخوان های پهلوی���ش را 
که حال این  گفت  گرفته بود، زنی ساخت و او را به آدم آورد و آدم  که از آدم  استخوان پهلویی 

کارسن، بی تا(  گوشتم است و أمراة نامیده می شود. )خین  استخوانی از استخوان هایم و 

تلمود نیز ضمن تأیید آفرینش زن از دنده مرد، در بیان علت آن می گوید: 

کدامین عضو آدم بیافریند. خداوند فرمود من  که زن را از  کرد  خداوند به این نکته توجه 
زن را از سر آدم نمی آفرینم برای آنکه سبک سر نشود و سر خود را از روی غرور باال نگیرد و نه 
گوش تا آنکه استراق سمع نکند و سخن-چین  کنجکاو نباشد و نه از  از چشم، تا آنکه بسیار 
نش���ود و نه از دهان، تا آنکه پرحرف و وراج به بار نیاید. نه از دل، تا آنکه حس���ود نشود. نه از 
دس���ت، تا آنکه هرزه دست نش���ود و نه از پا، تا آنکه ولگرد نباشد. من زن را از قسمتی از بدن 
که همواره پوش���یده و نهفته است، می آفرینم تا آنکه موجودی محجوب و عفیف به بار  آدم 

کهن، 1382، ص187( آید. )راب 

3-1-2. آفرینش زن در عهد جدید

ح نش���ده و فقط آفرین���ش زن در عهد عتیق را تأیید   در عه���د جدید، مطلبی درباره خلقت حوا مطر

که عهد جدید، ب���ه صورت مختصر بیان  می کن���د. ف���رق آیات عهد عتیق با عهد جدید در آن اس���ت 

گفتار عهد قدیم  که زن از مرد خلق ش���ده و به چگونگی آن نپرداخته اس���ت. در عهد جدید، بر  کرده 

کرده است. »آدم،  بس���نده ش���ده و تنها در یک آیه به صورت خالصه، آفرینش زن را پس از مرد بیان 

اول ساخته شد و بعد حوا«. )کتاب مقدس، نامه اول پولس به تیموتاؤس، 15/2(

 و هم در کتاب دیگر: »ابتدا آدم خلق شد، سپس حوا. نخستین آدم فریفته نشد، بلکه زن وسوسه 

کرد«. )کتاب مقدس، نامه اول به تیموتائوس، 2/ 13-14( در تمام مذاهب و ادیان الهی  شد و خطا 

که زن و مرد از نفس واحده آفریده شده اند، ولی چگونگی تفسیر آن متفاوت است. آمده است 

3-2. آفرینش زن در قرآن 

3-2-1. ماده خلقت انسان 

در آیات قرآن، تعابیر مختلفی در مورد خلقت ابتدایی انس���ان وجود دارد. در جایی فرموده اس���ت: 

کردیم... « )آل عمران: 59(. در جایی دیگر نیز فرموده  ک خلق  »... خلقه من تراب...؛ ... او را از خا

کردیم« )حجر: 26( و در جایی دیگر  گندیده خلق  گل  که از  است: »...  من َحَمٍإ َمْسُنوٍن؛ ... آدمی را 

گل خشکیده او را آفریدیم... « )حجر: 33(. آمده است: »... خلقته من صلصال... ؛ ... از 

که تمام آیات، سخنی واحد را بیان نمی کنند. بنابراین، جای این پرسش هست  کرد   باید توجه 
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که این آیات با یکدیگر  گفت  که آیا آیات خلقت انسان در قرآن ، متناقض یکدیگرند؟ در جواب باید 

ک  ک بوده و خداوند خا متناقض نیستند، بلکه در مقام بیان سیر خلقت آمده اند. اصل آدم از خا

گذاش���ت تا  گل متعفن را  گذاش���ت تا متعفن ش���د و پس از آن،  گل را  کرد. آنگاه آن  گل  را تبدیل به 

خشک شد. بعد روح برگزیده خود را در آن دمید و به او حیات داد. )مظاهری، 1390، ص41( آیاتی 

گفته اند عبارتند از: مؤمنون: 12- که از ماده خلقت اولین انس���ان ها و خلقت نسل های بعد سخن 

13؛ سجده: 7-9؛ حجر: 33-28.

3-2-2. خلقت زن در قرآن 

در قرآن کریم از آفرینش حوا سخنی مطرح نشده است. تفاوتی که در نحوه بیان عهدین با قرآن وجود 

کرده اند، اما قرآن، این جریان را به صورت مختصر  که عهدین، جریان را مفصل بیان  دارد، این است 

بیان کرده است. در نگاه قرآن ، زن در بعد روحی و جسمی از همان گوهری آفریده شده که مرد آفریده 

گوهر و ماهیت یکسان  اند. بنابراین، زن و مرد از نفس واحده خلق شده اند. شده و هر دو در 

ق���رآن می فرماید: »یا أیها الناس اتقوا ربکم ال���ذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها...؛ 
که همه ش���ما را از یک انس���ان آفرید و همسر  کس���ی  کنید از پروردگارتان، همان  ای مردم، تقوا پیش���ه 

کرد...« )نس���ا: 1(. چنانکه در آیه 189 س���وره اعراف آمده است: »و جعل منها  او را نیز از جنس او خلق 

زوجها«.  در آیه 6 س���وره زمر، آیه 72 س���وره نحل، آیه 11 س���وره ش���وری و آیه 21 س���وره روم نیز از این 

موضوع سخن آمده است. 

4. مراد از نفس واحده
که در این آیات، منظور از نفس، آدم و منظور از زوج، حواس���ت و  بیش���تر مفس���ران بر این عقیده اند 

کرده بود،  که آدم را از آن خلق  کی  بناب���ر روای���ات، خداوند او را از یکی از دنده های آدم یا از مانده خا

که  آفرید. )قمی،1363، ذیل س���وره نس���ا( از دیدگاه برخی مفس���ران نیز منظور این آیات آن اس���ت 

که در آیات دیگر، عبارت »من انفس���کم« )توبه:  خداوند، جفت آدم را از جنس او آفرید. همان طور 

128؛ نح���ل: 72( به همین معناس���ت. در واقع از دیدگاه آیات قرآن، زن به لحاظ ارزش انس���انی، با 

مردان مس���اوی و یکس���ان است. برای همین، مرد در خلقت، هیچ  برتری بر زن ندارد؛ زیرا حقیقت 

انس���ان را روح او تش���کیل می دهد نه بدن او. قرآن، نه تنها بر یکس���انی آفرین���ش میان زن و مرد در 

کید می کند، بلکه آن را یکی از نشانه ها و آیات الهی می داند و این همسانی را  حقیقت انس���انیت تأ

مایه سکونت، انس و الفت می شمارد. در واقع از نگاه قرآن، راز آفرینش زن و تأسیس نهاد خانواده 
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کامیابی های موقت است. در بیان مفسران  گرایش های غریزی و  و پیوند زناشویی، چیزی فراتر از 

و اندیشمندان قرآن  پژوه، چند احتمال برای معنای این ترکیب ذکر شده است.

4-1. وحدت شخصی

بس���یاری از مفس���ران، مراد از نفس واحده را وحدت ش���خصی می دانند. )مکارم ش���یرازی، 1375، 

که در این آیات، حضرت آدم ابوالبشر مقصود است. صاحب تفسیر نمونه  7/5( و تصریح می کنند 

آورده اس���ت: »آیا منظور از نفس واحده، یک فرد ش���خصی اس���ت یا یک واحده نوعی، یعنی جنس 

که ظاهر این تعبیر، همان واحد ش���خصی را می رس���اند و اشاره به نخستین  مذکر«. ش���کی نیس���ت 

که در آیات  کرده و تعبیر بنی آدم  که قرآن او را به نام آدم و پدر انسان های امروز معرفی  انسانی است 

فراوانی از قرآن وارد ش���ده نیز به اش���اره همین اس���ت و احتمال اینکه وحدت نوعی مورد نظر باشد، 

از ظاهر آیه بسیار دور است. 

4-2. وحدت نوعی

ک���ه نوع زن،  گ���روه دوم، م���راد از وح���دت در نف���س واحده را وح���دت نوعی می دانن���د، به این معنا 

همانند نوع آدم آفریده ش���ده اس���ت. در این آیه، سخن از نوع انسان است نه فرد و شخص معینی 

که مراد از نفس، موجود زنده حیاتی  که آدم ابوالبشر باشد. در تفسیر پرتوی از قرآن تصریح می شود 

کلمه نفس، به هر  که  کامل انسانی درآید؛ زیرا وی معتقد است  است. حتی پیش از آنکه به صورت 

گفته می شود. )طالقانی، 1385، 16/6( جانداری 

5. واقعیت عینی شیء
عالمه طباطبایی می فرماید:

گوهر و ذات و اصل و واقعیت عینی ش���یء اس���ت و مراد  کریمه،  منظ���ور از نف���س در آیات 
گفته می ش���ود جائنی فالن نفس���ه؛ یعنی  از آن، روح و روان و ی���ا ج���ان م���رد نیس���ت. وقت���ی 
خ���ود ش���خص و ذات او آم���د و معنای نف���س مرادف با عی���ن، یعنی اص���ل ذات خواهد بود. 

)طباطبایی، 1417، 213/4(

ح زیر می شود:   بنابراین، مفاد این آیه به شر

گوهر و ذات هستند و مبدأ آفرینش همه افراد یک  - اول اینکه تمام انسان ها از هر صنف، از یک 

که اعم از زن و مرد است. کلمه الناس در آغاز آیه است  گواه بر این مطلب،  چیز است. 

که اولین زن و همسر اولین مرد، هر دو  -  دوم اینکه از آیه ش���ریفه این مطلب اس���تفاده می شود 

ع و طفیلی دیگری.  گوهر دیگری و نه به عن���وان فر گوه���ر عینی آفریده ش���ده اند نه از  از ی���ک ذات و 



ین
اب

و ن
د 

رمن
دز 

د 
ا ر

 ا
آار

  و 
یرع

نی

67

خدای متعال، اولین زن را از همان ذات مرد آفرید. )آملی، 1387، ص44( 

6. معنای حرف من
ش���اید مهمترین بحث در آیات مربوط به خلقت حوا، بحث از معنای حرف جر من باش���د. برای 

حرف من، در تعبیر »و خلق منها زوجها« یا »و جعل منها زوجها« چند معنا ذکر شده است:

- من، به معنای تبعیضیه، یعنی حوا از بعض جنس آدم خلق شده است.

- من، به معنای بیان جنس، یعنی همسر آدم از جنس آدم آفریده شده است. )نجفی، 1358، 

)126/3

- من، به معنای نشویه، یعنی همسر آدم از همان جنس آدم است و انسانی است مثل خود او و این 

همه افراد آدم، از دو فرد انسان مثل هم و شبیه به هم نشأت گرفته اند. )طباطبایی، 1417، 140/4(

- م���ن، ب���ه معنای ابتدای غایت؛ یعنی پیدایش و نقطه آغازین خلقت حوا یا زن از آدم یا جنس 

مرد بوده اس���ت. چنانکه سر منش���أ و ابتدای پیدایش نسل آدم نیز از خود آدم بوده است. )نجفی، 

)124/3 ،1358

- من، به معنای الجله، یعنی خدا، حوا یا زن را به خاطر مرد و آدم آفرید تا در خدمت او باش���د 

و با او به آرامش و سکون برسد.

که نظر قرآن در مورد خلقت  پس از بیان معانی نفس واحده و معانی من، سؤال اصلی این است 

کرده؟  کید  کتاب مقدس تأ زن چیست؟ آیا به نظر 

گروه اول  گروه تقسیم ش���ده اند؛ )مظاهری، 1390، ص58-49(  در اینجا مفس���رین قرآن به س���ه 

که در این مورد  که قرآن در مورد خلقت زن، به صراحت س���خن نگفته اس���ت. بهتر اس���ت  معتقدند 

گفته نش���ود و صحبت در مورد آن، به صاحبان علم  گمان س���خنی  کرده و از روی حدس و  س���کوت 

گفته اند  کرده و  کتاب مقدس را تأیید  گروه دوم، آموزه های  گذار شود )مظاهری، 1390، ص50(.  وا

گروه، بیش���تر از دانش���مندان اهل سنت هستند. آنها  که حوا از پیکره آدم آفریده ش���ده اس���ت. این 

گروه از مفس���ران، حرف من جار را، بعضیه یا  که حوا، از دنده آدم خلق ش���ده اس���ت. این  معتقدند 

که اولین زن و مرد، هر دو از  گروه سوم، معتقدند  گرفته اند )مظاهری، 1390، ص51( و  بیان جنس 

ع و طفیلی دیگری، بلکه  گوهر دیگری و نه به عنوان فر گوهر عینی آفریده شده اند نه از  یک ذات و 

خداوند اولین زن را از همان ذات آفرید )آملی، 1387، ص44(. بنابراین، نظر س���وم درس���ت است؛ 

زیرا مطابق با قرآن و روایت است. 
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7. فلسفه آفرینش زن 

7-1. فلسفه آفرینش زن در عهدین

در تفسیر آیات خلقت در عهدین، فلسفه خلقت زن از دنده آدم، به این صورت آمده است:

کند. نه از پاهایش تا به وسیله او  زن از دنده مرد آفرید ش���د، نه از س���ر او، تا بر او س���روری 
لگدمال شود، بلکه از پهلویش تا با او مساوی باشد. از زیر بازویش تا توسط او مخالفت شود 

کارسن، بی تا، ص15( و نزدیک قلبش تا مورد محبت او قرار بگیرد. )خین 

7-2. فلسفه آفرینش زن در قرآن 

نخس���تین فلس���فه آفرینش زن، همان توجیه در فلسفه آفرینش انس���ان است؛ زیرا مصداق انسان، 

ش���امل م���رد و زن اس���ت. بنابرای���ن، ه���دف آفرینش انس���ان، بندگی خداون���د متعال اس���ت. مانند 

کم���ال مطلوب و مقام خلیف���ة اهّلل. برای اینکه دس���تگاه آفرینش، به هدف  عبودی���ت، رس���یدگی به 

م���ورد نظر آفریننده اش برس���د، به هم���کاری و تعاون جنس مذکر و مؤنث نیازمند اس���ت. بنابراین، 

خداون���د موج���ودات را به صورت مذکر و مؤنث آفرید تا با تولید مثل، نس���ل انس���ان از بین نرود و به 

کمال مطلوب برس���د. بنابراین، زن، مکمل آفرینش اس���ت، یعنی زن و مرد مکمل یکدیگر هس���تند 

و مایه ش���کوفایی یکدیگر و هر یک بدون دیگری ناقص اس���ت. از این رو، فلس���فه های آفرینش زن 

و مرد، س���کونت و آرامش آنهاس���ت. )مرکز فرهنگ و معارف قرآن ، 1389( درباره علت اولیه و ش���اید 

علت غایی خلقت زن، در تورات و قرآن احکام مشابهی وجود دارد. در قرآن با توجه به آیه 21 سوره 

که این آرامش و بیرون آمدن از تنهایی، دوس���ویه اس���ت؛ زیرا به همان اندازه  گفته پیداس���ت  روم نا

که زن موجب آرامش مرد می ش���ود، مرد نیز چنین نقش���ی برای زن دارد. این آیه، نیاز هر یک از دو 

جن���س دیگ���ری و همچنین تکمیل یکدیگر را بیان می کند. این آرامش و س���کون دوس���ویه اس���ت، 

که مودت و رحمت میان آنها مش���ترک است. دو سویه بودن این مودت و رحمت از واژه  همانگونه 

که جمع آن ازدواج است، به معنای همسر بوده و به هر یک  ازواجًا دریافت می ش���ود؛ زیرا واژه زوج 

گفته می شود.  از زن و مرد 

کریم، اصل سخن خلقت زن از مرد را تأیید نمی کند، پس بحثی هم در مورد فلسفه خلقت  قرآن 
که نظریه عهدین را تأیید  ح نمی ش���ود. از طرفی، برخی تفاس���یر  زن از دنده مرد از دیدگاه قرآن مطر

گذش���ته، همان  که طبق س���خنان  کرده اند  کرده ان���د، فلس���فه ای از برخی روایات فاسدالس���ند ذکر 

که وارد حوزه اسالم شده اند.    اسرائیلیاتی هستند 
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8. تفاوت دیدگاه قرآن و عهدین
در بررسی تفاوت دیدگاه قرآن و عهدین در آفرینش زن، دو نکته بسیار مهم وجود دارد. نخستین و 

که خداوند حوا را از دنده چپ  مهمترین تفاوت، در اصل خلقت حواست؛ زیرا در تورات آمده است 

کند، وجود ندارد.  که آشکار این نکته را بیان  آفرید، اما در قرآن مطلبی 

در سوره نساء آیه 1 آمده است: 

ی���ا أیها الناس اتقوا ربکم الذی خلقک���م من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما 
کثیرًا و نساء... . رجااًل 

 ای مردم بترسید از پروردگارتان. آنکه شما را از یک تن بیافرید و از آن یک تن، همسر او 
را و از آن دو، مردان و زنان بسیار پدید آورد... .

کریم، آدم و حوا را به طور یکس���ان در س���رپیچی از حکم  که قرآن  دومین مطلب مهم آن اس���ت 

که هر دو را از  گردن حوا نمی اندازد؛ برای همین اس���ت  گناه را تنها به  الهی مقصر می داند و ارتکاب 

نزدی���ک ش���دن به درخت ممنوعه نهی می کند. در تمام آیات مرب���وط به این موضوع، صیغه مثنی 

که بر نافرمانی هر دوی آنها از حکم الهی اش���اره دارد. آیه 35 س���وره بقره، نش���ان دهنده  کار رفته  به 

این یکس���انی اس���ت: »... و ال تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین؛ ... اما به این درخت نزدیک 

که از ستمکاران خواهید بود« )بقره: 35(. در این مورد همچنین می توان به آیات زیر اشاره  نشوید 

کرد:

کرد...«. )اعراف: 20( - »فوسوس لهما الشیطان...؛ سپس شیطان آن دو را وسوسه 

- »... ألم أنهکما عن تلکما الش���جرة...؛ ... پروردگارش���ان آنها را ندا داد آیا ش���ما را از آن درخت 

نهی نکردم...«. )اعراف: 22(

- »فأزلهما الشیطان...؛ شیطان موجب لغزش آنها از بهشت شد...«. )بقره: 36(

که ش���یطان برای ش���ما دش���من  - »... و أقل لکما إن الش���یطان لکما عدو مبین؛ ... و آیا نگفتم 

آشکاری است«. )اعراف: 22(

کرد...«. )بقره: 36(  کانا فیه...؛ ... و آنان را از آنچه در آن بودند، بیرون  - »... فأخرجهما مما 

گفتند پروردگارا! ما به  - »قاال ربنا ظلمنا انفسنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونّن من الخاسرین؛ 

گر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی، از زیانکاران خواهیم بود«. )اعراف: 23( کردیم و ا خویشتن ستم 

گناه آدم نشده است. بر اساس متون  بنابراین، در قرآن هیچ اشاره ای به نقش حوا در نخستین 

عه���د عتی���ق، م���ار، حوا را و او نی���ز آدم را فری���ب داد. در حالی که به فرموده قرآن، ش���یطان، هر دوی 

گفت وگوی ش���یطان با آدم و وسوس���ه او س���خن  کرد. در آیه 120 س���وره طه، تنها از  آنان را وسوس���ه 
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کرده است، اما در این آیه، به حوا و خطاب شیطان  آمده و ش���یطان به طور مس���تقیم به او خطاب 

به او اش���اره ای نش���ده اس���ت. بنابراین، در حالی که در س���نت یهودی- مس���یحی، حوا ش���خصیتی 

گمراه کنن���ده معرفی ش���ده اس���ت، از دی���دگاه ق���رآن، آدم و حوا هر دو به ی���ک اندازه  فریب خ���ورده و 

مسئول بوده و به عنوان نخستین زوج بشری به اخراج از بهشت محکوم می شوند.   

9. جایگاه زن

9-1. جایگاه زن در عهدین

تصویر حوا در روایات یهودی، مانند یک وسوس���ه گر ترس���یم ش���ده اس���ت. همچنین از دیدگاه این 

گناه و حیل���ه را به ارث برده و در نتیج���ه، همه آنها به  روای���ات، تم���ام زنان از مادرش���ان، یعنی حوا، 

که برای حفظ  گناهکار هستند. علمای یهود برای مردان، وظیفه می دانند  لحاظ اخالقی پست و 

گس���ترش نژاد خود، منشأ زاد و ولد باش���ند و رجحان خود را برای فرزندان مذکر پنهان نمی کنند.  و 

که فرزندشان مؤنث است،  که فرزندشان مذکر است، خوشی و برای آنها  کسانی  به باور آنان، برای 

که پس���ری پا به جهان می گذارد، با خ���ود صلح می آورد، اما  ناخوش���ی در پ���ی خواهد بود. هنگامی 

که دختری متولد می ش���ود، هیچ به همراه ندارد. بر اس���اس احکام تلمود، زنان از مطالعه  هنگامی 

کلمات تورات در  که بهتر است  تورات معاف اند. برخی از علمای یهود به شدت پیرو این عقیده اند 

آتش بسوزد تا اینکه زنان از آن بهره مند شوند. 

گناه آدم و  که اعتقاد به  جایگاه زن در مس���یحیت نیز بس���یار مشابه یهودیت است با این تفاوت 

حوا، نقش اساس���ی در ایمان مسیحیان دارد؛ زیرا به باور آنان، علت مأموریت عیسی مسیح؟ع؟ بر 

کند. بنابراین، خداوند  که در خواستش را اجابت  کرد  روی زمین، نافرمانی و س���رپیچی، آدم را اغوا 

که از سوی خداوند بخشیده  گناهانشان را  هر دوی آنان را از آسمان به زمین هبوط داد، سپس آنها 

گناه متولد  کردند و به همین دلیل تمام انس���ان ها با  گذار  نش���ده بود به نس���ل های پس از خود وا

گناه نخستین، عیسی  کردن انس���ان از  ک  گزیر ش���د تا برای پا می ش���وند. به همین دلیل خداوند نا

کند.  که به منزله پسر او بود، با صلیب قربانی  مسیح؟ع؟ را 

پولس در یکی از نامه های خود می گوید:

گیرد و زن را به تعلیم دادن اجابت نمی دهیم  کمال، اطاعت  ک���ه زن به آرامی و با  و بای���د 
کند. آدم خلق شد و حوا. آدم فریفته نشد،  تا آنکه زیر دست مرد باشد، بلکه سکوت اختیار 
کرد. )کتاب مقدس، نامه اول پولس به تیمو تیوس، 2/  بلکه زن فریفته ش���د و از حد تجاوز 

  )14-11
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همچنین آیات زیر نش���ان دهنده شخصیت فرودست زن در مس���یحیت است. پولس می گوید: 

که سر هر مرد، مسیح است و سر زن، مرد. زنان از مسیح محروم اند«.  »اما می خواهم ش���ما بدانید 

)کت���اب مقدس، عهد جدید، رس���اله پولس ، 11/3( از دیدگاه مس���یحیان، زن تنها برای مرد آفریده 

ش���ده اس���ت. پولس در این باره می گوید: »و نیز مرد به جهت زن آفریده نش���د، بلکه زن برای مرد«. 

)کتاب مقدس، عهد جدید، 9/ 11(

9-2. جایگاه زن در قرآن 

کردیم. دیدگاه  که ما ش���ما را از نفس واحد خل���ق  کرده اس���ت  ق���رآن، آش���کارا در آیات متع���دد بیان 
قرآن نس���بت به زنان و مردان، تفاوت با یکدیگر ندارد. آنها هر دو آفریده خداوند هس���تند. در قرآن 
ک زن و مرد در جایگاه انس���انی استفاده  که از آنها، درمورد اش���ترا کریم، چند دس���ته آیه وجود دارد 
ک زن و مرد در راه های وصول به  می شود. دسته اول آیه های مربوط به راه یابی به سعادت و اشترا

گی مهم انسانی، یعنی اختیار،  که سه ویژ آن اس���ت. نگرش قرآنی، زن را مانند مرد، انسان می داند 

کامیابی دارد. )احزاب:  کمال را دارد و همانند مردان، امکان رشد و  مسئولیت پذیری و توان ارتقا و 

35؛ توبه: 72(

کریم می فرماید:   قرآن 

که نورش���ان پیش���اپیش و به جانب راستش���ان  که مردان و زنان مؤمن را می بینی  آن روز 
که از زیر درختان آنها نحر ها  روان است. به آنان می گویند امروز شما را مژده باد به باغ هایی 

کامیابی بزرگ. )حدید: 12(  روان است. در آنها جاودانید. این است همان 

ک زن و مرد در تکلیف و مس���ئولیت پذیری در قبال اعمال اشاره دارد  آیه هایی از قرآن به اش���ترا

مانند آیه 195 سوره اعراف. آیاتی نیز به یکسانی ثواب و عقاب در اعمال مشابه اشاره می کند مانند 

آیه 195 سوره آل عمران. 

کلمه نفس نیز در آنها آمده است.  که  کریم اس���ت  دس���ته دوم، آیه های مربوط به نفس در قرآن 

که زن و مرد، از نفس واحده آفریده ش���ده اند. در مواردی،  در برخ���ی از ای���ن آیه ها تصریح می ش���ود 

که همس���ر او نیز از همان نفس آفریده  منظور از نفس واحده، حضرت آدم اس���ت و آیه بیان می کند 

شده است. برای نمونه در سوره نساء آیه 1 آمده است: 

ی���ا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقک���م من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما 
کثیرًا و نساء... . رجاال 

که شما را از حقیقتی یگانه آفریده و از همان، همسر او  ای مردم، پروردگاری را بپرس���تید 
کند... . را نیز آفرید و از آن دو، مردان و زنان بی شماری را در زمین پرا
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در م���واردی نی���ز مراد، آدمیان هس���تند. مانن���د آیه 21 س���وره روم »و من آیات���ه أن خلق لکم من 

که برای ش���ما از جنس خودتان همسران را  أنفس���کم أزواجا...؛ و از نش���انه های پروردگار این است 

گوهر انسانی برداشت می شود، یعنی نفس آدمی هر آنچه  آفرید...«. از این آیه، برابری زن و مرد در 

باشد، میان او و همسرش واحد است.

دس���ته سوم، آیه های آفرینش و س���یر پیدایش انسان است. در این آیه ها به آفرینش یک اصل، 

ع، یعنی بدن اش���اره ش���ده است. این آیه ها آفرینش مذکر بودن و مؤنث بودن را  یعنی روح و یک فر

کان علقة  در س���یر پیدای���ش بدن ق���رار داده اند. از آن جمله آیه: » أ لم یک نطفة م���ن منّی یمنی ثم 

که  فخل���ق فس���وی فجعل من���ه الزوجین الذک���ر و األنثی؛ آیا آدم���ی نطفه ای از آب ریخته ش���ده نبود 

س���پس علقه شد. پس خداوند او را آفرید و اس���توا بخشید و از همان نطفه، دو زوج مرد و زن ایجاد 

کرد« است.

ای���ن آیه، مذکر و مؤنث ش���دن را به منّی یمنی، یعنی به بخش جس���مانی باز می گرداند. پس به 

که آیه ها به آفرینش یا انش���اء روح یا تعلق آن به بدن اش���اره دارند. )آملی، 1387،  این دلیل اس���ت 

گر اصل انس���انیت به حقیقت روحانی باش���د، زن و مرد هر دو، از آن برخوردارند  ص111(  بنابراین، ا

و هر دو، انس���ان به ش���مار می آین���د. عالمه طباطبای���ی، آیه هایی با مضم���ون »بعضکم من بعض« 

گوهر انسانی مرد و زن می داند و می فرماید:  )آل عمران: 195( را نیز شاهدی دیگر بر یگانگی 

کرده است. هر یک از  خداوند هر انس���انی را از دو انس���ان دیگر، یعنی مذکر و مؤنث ایجاد 
مرد و زن با یکدیگر و بر یک نسبت در ایجاد ماده و وجود فرزند خود دخیل هستند. ایشان 
دخال���ت و منش���اء ب���ودن مرد و زن در پیدایش یک انس���ان را دلیلی بر یکس���انی مرد و زن در 
ارزش گذاری ه���ای اخالقی و دس���تگاه ثواب و عقاب می دانند. به عبارت روش���ن تر، آیه های 
مزبور، یگانگی در انس���انیت را محور ترتب آثار و نتایج ویژه آدمی دانس���ته اند. )طباطبایی، 

 )269/2 ،1417

کن ش���دند. الزم به ذکر است  بنابر آیات قرآن ، آدم و همس���رش، به خواس���ته خدا در بهشت سا

ک���ه در اس���الم، هیچ یک از زنان و م���ردان قبایل، طوائ���ف و نژادها بر دیگری برت���ری ندارند، مگر به 

کم... ؛ ... در  پرهی���زکاری و تقوای اله���ی. خداوند در قرآن می فرماید: »... إن امرمکم عن���د اهّلل اتقا

حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا، پرهیزکارترین شماست...« )حجرات: 13(.

10. نتیجه گیری
هدف از آفرینش انس���ان، بندگی خداوند متعال اس���ت و تنها راه رس���یدن به آن، مس���یر مس���تقیم 

بندگ���ی اس���ت و غایت آن، رس���یدن به رحمت الهی اس���ت. هر چه انس���ان در راه بندگ���ی و تقرب به 
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کس���ب رحمت و فیض الهی پیدا می کند.  خدای س���بحان قدم بر می دارد، استعداد بیشتری برای 

کمالی ذاتی الهی است و علت و راز هستی، به خود  افاضه  فیض و عنایت رحمت، مقتضای صفات 

که زن، از قس���متی از بدن  خدای متعال بر می گردد. کتاب مقدس، به طور صریح، به این موضوع 

گرفته، اما قرآن در این  کرده است و خلقتی طفیلی و طبعی برای او در نظر  مرد آفریده شده، اشاره 

کرده است. کلی و سربسته به خلقت زن اشاره  مسئله به وضوح سخنی نگفته، بلکه به صورت 

که همان انسانیت  انس���ان ها از نظر حقیقت و جنس، یکی هس���تند. همگی یک حقیقت دارند 

است. بنابراین، خلقت زن از جنس مرد بوده و خلقت زن، از بدن مرد نیست، ولی از نفس واحده 

است، یعنی نفس آدمی هر آنچه باشد، میان او و همسرش واحد است. فلسفه های آفرینش زن و 

کتاب مقدس، سکونت و آرامش آنهاست، ولی قرآن ، در بیان این مسئله  مرد بر اساس آیات قرآن و 

کامل و روش���ن اس���ت. خلقت زن و مرد در قرآن تفاوت ندارد. بنابراین، آدم و حوا را به طور  بس���یار 

گردن حوا نمی اندازد. به  گناه را تنها به  یکس���ان در س���رپیچی از حکم الهی مقصر می داند و ارتکاب 

که هر دو را از نزدیک شدن به درخت ممنوعه نهی می کند. همین دلیل است 
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