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بررسي مقام وجایگاه زن در اسالم و مسیحیت

  
مريم بختيار*
اكرم رضايي**

چکیده
اثر قاطع و دیر پایي در شکل بخشیدن  یکي از مهمترین دیدگاه هایي که 
به دیدگاه هاي عمومي نسبت به زنان داشته است، دیدگاه دیني وطرز تلقي 
عالمان دین نسبت به زنان است ؛در این رابطه از جمله عوامل بدبیني مغرب 
زمین به ادیان در زمینه حقوق زنان، نگاه قشري وتعلیمات کلیسا بوده به نحوي 
که ایشان نظر عهدین را نظر دین الهي قلمداد کرده اند لذا در این مقاله سعي 
شده با استناد به کتب مقدس)قرآن و انجیل( تصویري صحیح وجامع از نگرش 
این ادیان نسبت به زن وحقوق وي در خانواده واجتماع ارائه شود که این مهم 
با پاسخگویي به سواالتي نظیر: نحوه نگرش کتب مقدس )قرآن وانجیل(نسبت 
به زنان چگونه است؟ وجامع ترین دین در این زمینه کدام است؟ میسر مي 
گردد.در ادامه نتیجه مي گیریم انجیل برخالف دیدگاه قرآن کریم در رابطه با 
آفرینش زن، وي را موجودي غیر مستقل وبالطبع در مرتبه اي پایین تر از مرد 
قرار مي دهد؛ همچنین پذیرش اغواي آدم به وسیله حوا نگرشي منفي نسبت 
به زن به وجود آورده است که این به نوبه خود عاملي براي محرومیت وي 
در بسیاري از حقوق انساني،اجتماعي و...شده است. در حالي که قرآن کریم 
در بیان مسائل مربوط به زنان ازچنان جامعیت وتکاملي برخوردار است که هر 

خواننده اي را به آسماني بودن وحقانیت این کتاب رهنمون مي نماید.

کلید واژگان: زن، قرآن، انجیل، حقوق، اجتماع.

* دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اهواز، استادیار گروه عرفان اسالمی، اهواز، ایران.
)akram.rezaei1385@yahoo.com دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اهواز، دانشجوي کارشناسي ارشد عرفان اسالمي. )نویسنده مسئول **

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسي ارشد خانم اکرم رضایي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز مي باشد.

◊ فصلنامه علمی  پژوهشی زن و فرهنگ
سال سوم. شماره یازدهم. بهار1391
صفحات: 73 - 61
تاریخ وصول:1390/11/18ـ تاریخ پذیرش:1391/4/1
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مقدمه
بررسي تاریخ ملل مختلف بیانگر ظلم و ستم هایي است که در ادوار مختلف نسبت به زنان اعمال 
شده است ؛تا بدان جا که او را از رده انسان ها خارج و به صورت کاالیي در جهت منافع سوداگران 
قرار مي داد. این گروه عظیم جامعه ی بشری با ظهور هر یک از ادیان الهی تا حدی از ستم ها 
در امان می ماندند و شأن و مرتبتی می یافتند که البته این وضع،  دیری نمی پایید چرا که با اثر 
پذیری پیروان این ادیان از فرهنگ اقوام بدوی وبت پرست، باز همان ظلم هاو بی عدالتی ها در حق 
آنان روا می شد تا جایی که در کتب مقدس ادیاني چون یهودومسیحیت، برخي از قوانین ظالمانه 
بشري جایگزین قوانین الهی شده و به خدا و پیامبران الهی منتسب شده است این در حالی است 
که در بعضی از قسمت های این کتب، شاهد برخورد یکسان انبیای الهی با زن و مرد هستیم، مانند 
برخورد یکسان حضرت موسی )ع( با زنان و مردان، به طوری که هر دو قشر را با خطاب انسان، 
مردم ونظایراین ها مخاطب قرارمی دهدوفرقی میان آنان قائل نمی شود.یا در مزامیر داوود)ع(که 
همه ی مردم اعم از زن و مرد مخاطب آن حضرت اند. وجود چنین مواردی در کنار تبعیضات 
فراوانی که در این کتب میان زن و مرد به چشم می خورد،  خود بیانگر تحریف آن هاست،  چراکه 
مسلم است که پیامبران بزرگ الهی که هدفشان هدایت مردم و از بین بردن ظلم و ستم بوده است، 
هیچ گاه خود، خواهان ظلم نسبت به زنان نبوده اند. از جمله مباحثی که می توان در این پژوهش 
موردارزیابی قرارداد،   نقش زن در صحنه ی سیاست و هدایت جامعه است واین بدین معنی است 
که برای زنان امکان رسیدن به باالترین مقام مدیریت جامعه و به دست گرفتن زمام امور مردم در دو 
نقش رهبری و زعامت نیز وجود دارد. به عبارت دیگر،  اگر استعداد نهفته ی زن به درستی پرورش 
یابد،   می تواند به چنین مقامی دست یابد . همچنان که حضرت مریم)س(، حضرت زهرا)س(، 
حضرت زنیب)س( وآسیه زن فرعون در تاریخ گواه این امر مي باشند؛عهدین و قرآن کریم نیز به 

ارائه ی نمونه هایی از مدیریت زنان)ملکه سبأ( پرداخته اند. 
برابری زن و مرد در عهد جدید 

تا پیش از بعثت حضرت عیسی ) ع( در جوامع بشری به خصوص در فرهنگ یهودبه زنان به 
ایشان هیچ حقی  قائل نمی شدند)آشتیاني، 1368: 391(. در  دیده حقارت نگاه می شد و برای 
چنین شرایطی است که حضرت مسیح) ع(  ظهور می کند و دین خویش را دین دلسوزی و ترحم 
می نامد)متي/13/9(. آن حضرت همه را به طور یکسان مورد لطف و محبت خویش قرار می دهد، 
براي  او زن و مرد،  ارباب و غالم،   فقیر و غنی و ... تفاوتی ندارند . لذا می بینیم  که در اناجیل اربعه 
زن و مردبه طور یکسان مخاطب حضرت قرار می گیرند . در واقع،   او همه را انسان خطاب می کند 
و برتری را تنها در ایمان می داند،   با این توصیف،   زنان که تا آن زمان به گفته ی مورخان همواره 
قربانی ظلم و ستم بودند و شأن و مقامی در اجتماع نداشتند،   دین آن حضرت را مأمن مناسبی برای 

خویش یافتند و گروه گروه به وی ایمان آوردند)حکمت 1372 :223(. 
در اناجیل مالحظه مي شود که حضرت عیسی)ع( زنان را و حتی زنان بدکاره را به راحتی به 

بررسي مقام وجایگاه زن در اسالم و مسیحیت

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

63 ◊ فصلنامه علمی ـ پژوهشی زن و فرهنگ/ سال سوم . شماره یازدهم . بهار1391

تا  باز گرداندن گناهکاران به سوی خدا می داند  حضورمی پذیردچرا که رسالت خویش را در 
حدی که به او لقب دوست گناهکاران را می دهند)متی/13/9(. 

به طور کلی زنان در اناجیل نمود بیش تری دارند،  حضرت به راحتی با زنان گفت و گو می کند 
و کالم خداوند را به آنان تعلیم می دهد . انجیل یوحنا خبر از گفت و گوی آن حضرت با یک زن 
سامری می دهد که این امر موجب تعجب شاگردان آن حضرت می شود)یوحنا/42/4-1(. برخورد 
محبت آمیز حضرت عیسی )ع( با زنان موجب شد عده ای از زنان از ابتدای بعثت آن حضرت به 
او ایمان بیاورند و تا زمان عروج آن حضرت به آسمان همراه او باشند که از جمله ی آنان مریم 
مجدلیه،   یونا همسر خوزا و سوسن و زنان دیگری هستند که از محل دارایی شخصیشان به حضرت 
و شاگردانش کمک می کردند) لوقا/3/8و2(. علی رغم نظر مساعد آن حضرت نسبت به زنان،  
پیشوایان این دین،  تعلیمات و رفتار ایشان با زنان را نادیده می گرفتند و عموماً نظرشان بر ضد زنان 
بود. در عهد جدید با این که حضرت عیسی )ع( همه را یکسان مخاطب قرار می دهد،  شاگردان 
او فقط مردان و برادران را مخاطب قرار می دهند )این مطلب در نامه های پطرس و پولس کاماًل 
مشهود است(. در برخی از نامه های شاگردان مسیح )ع( باز هم از خلقت تبعی حوا و فریب و گناه 
او سخن به میان می آید:»زن با سکوت،  به کمال اطاعت تعلیم گیرد و زن را اجازت نمی دهم که 
تعلیم دهد یا بر شوهر مسلّط شود بلکه در سکوت بماند. زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حّوا. و 
آدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورده،  در تقصیر گرفتار شد.اما به زائیدن رستگار خواهد شد،  
اگر در ایمان و محبّت و قدوسیّت و تقواثابت بمانند« )رساله اول پولس به تیموتائوس/11-15/2(. 

  و صحبت از اطاعت بی قید و شرط زنان در هر امری از مردان،  همانند اطاعت آنان از مسیح 
)ع( است:»ای زنان،  شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را. زیرا که شوهر سر زن است 
چنانکه مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهندة بدن است. لیکن همچنان که کلیسا مطیع مسیح است،  

همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری مطیع باشند«)رسالة پولس به افسسیان/22-24/5(.
به این ترتیب،  زنان مدت کوتاهی بعد از مسیح )ع( موقعیت خویش را از دست دادند. در جوامع 
مسیحی  با آنکه بنا به گفته ی ویل دورانت1 بسیاری از اصول و رسوم مسیحیت از جمله برخورد 
محبّت آمیز حضرت عیسي)ع(با زنان )لوقا/3/8و2(و یا به حضور پذیرفتن و موعظه و تعلیم ایشان 
)متي/13/9( مقام اجتماعی زن را باال می برد؛ اما در نظر کشیشان و عالمان الهی زن هنوز همان 
حوای مجسم در همه جا بود که آدمی را از فردوس برین محروم ساخت و هنوز همان آلت مطلوبی 
بود در دست شیطان برای اغفال مردان و فرستادن آنان به دوزخ. قانون کلیسا زن را موظف به 
اطاعت از شوهر ساخت،  چراکه این مرد بود که شبیه خدا آفریده شده بود نه زن. واضعان احکام 
آنها  کنیزکان  تقریباً  تابع شوهرانشان و  باید  زنان  این رو آشکار است که  از  شریعت می گفتند 

باشند)دورانت،  1373، ج4: 1112 - 1111(.
بر فرض قبول این امر،  یعنی شباهت خلقت مرد با خداوند این تصور با آنچه که در عهد قدیم 
1. Will Durant
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در این باب آمده است مغایرت دارد:»پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا 
آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید و ایشان را برکت داد و ایشان را آدم نام نهاد در روز آفرینش 

ایشان«)سفرپیدایش/27/1وهمان/2/5و 1(.
بنابراین زن در مسیحیت اولیه،  شأن و مقامی نداشت و کلیسا او را کنیز و بنده تلقی می کرد و 
کشیش ها همواره مردم را به اجتناب کردن و درامان بودن از شر زن توصیه می کردند؛ در میان 
مسیحیان سخن از برابر بودن زن و مرد نبود بلکه در ماهیت و انسان بودن زن نیز شک وجود داشت 
چنان که فرقه ی کاتولیک معتقد بودند که روح مرد با زن فرق دارد و تنها مریم )س( در میان زنان 
دارای روحی معادل با مردان است و روح بقیه ی زنان حالت بین انسان و حیوان را دارد )علویقی، 

.)37 :1357
بدین ترتیب مالحظه مي شود که تعلیمات حضرت مسیح نه تنها مشکالت زنان را حل نکرد بلکه 

زمان کوتاهي پس از آن حضرت نحوه ی رفتار او با زنان به دست فراموشی سپرده شد.

برابری زن و مرد در قرآن کریم
نگاه اسالم به انسان اوالً بر اساس ارزش انسانی اوست که همان ارزش اساسي اوست و هیچ گاه از 
او جدا نمی شود و ثانیاً برحسب تکالیف واقعی او در محیط خانواده و اجتماع است .بر همین اساس 
می توان دیدگاه قرآن کریم نسبت به زن را براساس همین دو نوع تقسیم کرد. در زمینه ی نگرش 
قرآن به زن از حیث ارزش انسانی او،  باید گفت که قرآن کریم در ابتدا آفرینش زن را همانند مرد،  
مستقل و هر دو را از یک اصل و گوهر معرفی می کند،  بدین ترتیب،  بر همه ی نظریه هایی که تا 
آن زمان،  زن را موجودی طفیلی و از جسم مرد می دانستند خط بطالن می کشد. در نتیجه برخورد 
قرآن با زن برخورد با انسانی است که روح کامل انسانی دارد و از این لحاظ هیچ تفاوتی با مرد 
نداردو در آیات قرآن کریم این انسان است که مخاطب قرار می گیرد و خطاب الهی آن جا که 

صحبت از ارزش های انسانی است،  به صورتی عام بیان می شود. 
قرآن کریم پس از طرح مسئله ی آفرینش زن و مرد اولیه،  خطاب به تمام انسان ها می فرماید:یَا 
هَّا َخلَقناُکم مِن َذَکٍر َو أُنثی َو َجَعلناُکم ُشُعوباً َو قَبائَل لِتَعاَرفُوا اِنهَّ اَکَرَمُکم ِعنَداهللِ اَتقیُکم  اَیُّها النهَّاُس اِن

اِنهَّ اهللَ َعلیٌم َخبیٌر)حجرات، 13(
ای مردم همه ی شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آن گاه شعبه های بسیار و فرق مختلف 
گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید،  بزرگوار و گرامی ترین شما نزد خدا،  باتقواترین شماست و خدا 

کاماًل آگاه است.
قرآن کریم با بیان این اصل اساسی و محوری همه ی نظریه هایی را که تا آن زمان،  زن را از لحاظ 
ارزش انسانی پست تلقی می کردند و او را حتی دارای روح انسانی نیز نمی دانستند و در انسان بودن 

وی تردید داشتند،  باطل می سازد و در این آیه شریفه همه ی مردم را مخاطب قرار می دهد.
واین درحالی است که تنها مالک برتری را در داشتن تقوای بیش تر ذکر می کند،  حال اگر زنی 
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تقوای بیش تری داشته باشد،  در نگرش قرآنی ارزشی برتر از مرد دارد و در مورد مرد نیز همین 
امر مالک برتری است.

َر اََحَدُهم بِِاالُنْثَی َظلهَّ  در آیات دیگری از قرآن بی اعتنایی به امر زنان نکوهش شده است: َو اِذا بُشِّ
  ، ُه فِی التُّراِبِ َر بِِِه،  اَیُمِسُکُه َعلی ُهوٍنٍ اَْم یَُدسُّ داً َو ُهَو َکظیُم یَتَواَری مَِن الُقوِمِ مِن ُسوِء ما بُشهَّ َوجُهُه مُسوهَّ

ااَل ساَء َما یَحُکُموَن )نحل، 58-59(
و چون یکی از آنان را بشارت دختر دهند چهره اش تیره گردد و غم زده شود واز قباحت چیزی 
که بدان بشارتش داده اند از قوم نهان شود و نداند آن را به ذلت نگه دارد یا در خاکش نهان کند؟ 

چه بد است قضاوتی که می کنند.
در این آیه ی شریفه شرمساری پدر از داشتن دختر و ترجیح پسر بر او،  که در میان اعراب جاهلی 

همانند یهودیان مطرح بود،  تقبیح و نکوهش شده است)وکیلي، 1370: 59(.
چنان که مشاهده شد،  قرآن کریم اهتمام خاصی نسبت به شخصیت زن دارد و علت آن،  این 
است که هر جا قرآن در مورد چیزی خطری احساس کند،  بیش از حد بر آن مسئله تکیه می کند و 
 چون در ایام نزول قرآن،  حرمت زن محفوظ نبود،  بیش از توقع و انتظار به مسئله ی حرمت زن تکیه 
تصریح  آن  مانند  و  تساوی  به  و  شود  مي  سهمی قائل  او  برای  شئون  تمام  در  و  کند   مي 

مي کند)جوادی آملی،  1375: 123(.
در قرآن کریم حتی در بیان داستان ها و نقل حوادث تاریخی نیز توازن میان زن و مرد حفظ شده 
است مثاًل اگر از عفت حضرت یوسف )ع( سخن به میان می آید از عفاف حضرت مریم )س( 
نیز با آن عظمت یاد می شود و وقتی از حضرت موسی )ع( نقلي می شود،  از سه زن بزرگ نیز 
در کنارش یاد می شود: مادر آن حضرت که به او الهام می شود که موسی )ع( را داخل صندوقی 
بگذار و به رود نیل بینداز،  به خواهر او که در آن شرایط دشوار جامعه ی فرعونی،  او را تعقیب کرد 
و سرانجام مادر حضرت را برای دایگی به زن فرعون معرفی کرد؛ و آسیه،  زن فرعون،  که او را در 
دامان خویش و در کاخ فرعون پرورش داد و به آن عظمتی رسید که فرمود:... َربِّ ابِْنِ لِی ِعنَدَک 

بَیْتاً فِی الَجنهَِّه)تحریم، 11( پروردگار من،  نزد خودت برایم خانه ای در بهشت بساز.
چنین گفتاری حکایت از عظمت روحی این زن دارد. یا در بیان داستان حضرت ابراهیم )ع( 
از عظمت ساره نیز یاد می شود که سخن فرشتگان را می شنید و با آنان گفتگو می کرد،  البته 
برخی از این داستان ها در عهدین نیز عنوان شده است اما بیان آن ها به گونه ا ي است که عظمت 
این بزرگان، کامال ملموس ومشهودنیست،  به طوری که گاهی حتی به آنان نسبت ناروایی داده 

می شود،  مثاًل حضرت ساره )ع(در عهد قدیم دروغ گو معرفی می شود.)پیدایش/10-15/18(
و اما نگاه دیگر قرآن به زن برحسب تکالیفی است که او در محیط خانواده و اجتماع دارد)سیدقطب، 
1386، ج2 :258(.از این بُعد نیز قرآن کریم حکم به تساوی )و نه تشابه( زن و مرد می کند و این 
حکم قرآن در زمانی است که حتی در میان اهل کتاب آن زمان هم،  این مردان بودند که در 
همه ی شئون زندگی،  حریّت اراده و عمل داشتند و طبقه ی زنان از همه چیز محروم و در اراده 
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و عمل تابع محض مردان و خادم آنان بودند و هیچ گونه استقاللی،  حتی به صورت اندک هم 
نداشتند)طباطبائی، 1417، ج4: 159(. در میان اعراب جاهلی نیز اشاره به عمل زنده به گور کردن 
دختران برای پی بردن به وضعیت زنان در میان آنها کافی است. در چنین شرایطی است که قرآن 
 حکم به برابری زن و مرد می کند و به زنان آزادی عمل و استقالل می دهد،  به این ترتیب زن 
می تواند همانند مرد درباره ی سرنوشت خویش تصمیم بگیرد. اراده و عمل او که تا ظهور اسالم 
به اراده ی مرد گره خورده بود از اراده و عمل مرد جدا شده و از تحت والیت و قیومیت مرد در 
می آید و به مقامی می رسد که دنیای قبل از اسالم با همه ی قدمت خود و در همه ی ادوارش چنین 

مقامی را به زن نداده بود)طباطبائی، 1417، ج2: 278(.
برخی افراد با تمسک به بعضی از آیات قرآن کریم،  چنین تصور مي کنند که قرآن،  مردان را از 
زنان برتر مي داند. در پاسخ می توان گفت اگر ما تفسیر درستی از این آیات داشته باشیم چنین شبهه 
ای برطرف می شود. برای مثال یکی از آن آیات که القاکننده ی چنین شبهه ای است عبارت است 
الِحاُت  َل اهللُ بَعَضُهْم َعلَی بَْعٍضٍ َو بِِما أَنَْفُقوا مِْن اَمْوالِِهِِم فَالصهَّ امُوَن َعلَی النِّساِء بِِما فَضهَّ جاُل قَوهَّ از:الرِّ

قانِتاٌت حافِظاٌت لِلَغیِب بِِما َحِفَظ اهللُ ...)نسا، 34( 
مردان بر زنان قیومیت و سرپرستی دارند،  به دلیل این که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده و به 
دلیل این که مردان از مال خود زنان و مهریه ی آنان را می دهند؛ پس زنان صالح و شایسته باید فرمان 
بر شوهران و حافظ منافع آنان در غیابشان باشند،  همان طور که خداوند منافع آنان را حفظ فرموده .

کلمه ی »قیّم« به معنای کسی است که مسئول به قیام به امر شخص دیگر است و کلمه ی »قوام« و 
« آن زیادت هایی  َل اهللُ بَعَضُهم َعلَی بَْعٍضٍ نیز »قیام« مبالغه در همین قیام است و مراد از جمله ی »فَضهَّ
است که خداوند تعالی به مردان داده،  به حسب طاقتی که بر اعمال دشوار و امثال آن دارند. چون 
زندگی زنان یک زندگی احساسی و عاطفی است که اساس و سرمایه اش رقت و لطافت است و 
مراد از جمله ی »بِِما أَنَْفُقوا« مهریه ای است که مردان به زنان می دهند و نفقه ای است که همواره 

به آنان می پردازند )طباطبائی،  1417، ج4: 351(.
در واقع،  خداوند با توجه به این آیه مقام سرپرستی زنان را به مردان محول می سازد)مراد از 
سرپرستی،  رهبری واحد و منظم با توجه به مسئولیت ها و مشورت های الزم است( که آن هم 
به دلیل وجود خصوصیاتی است که در مردان وجود دارد،  نظیر ترجیح قدرت منطق او بر نیروی 
عاطفه و احساسات که با آن می تواند بیندیشد و نقشه،  طرح کند و نیز نیروی جسمی بیشتر که با 
آن می تواند از حریم خانواده ی خود دفاع کند؛ به عالوه،  تعهد او در برابر زن و فرزندان،  نسبت به 
پرداختن هزینه های زندگی و پرداخت مهریه و تأمین زندگی آبرومندانه ی همسر و فرزند این حق 

را به او می دهد که وظیفه ی سرپرستی به عهده ی وي باشد)مکارم شیرازی،  1372، ج3: 370(.
حال باتوجه به تفاسیري که از آیه ي مورد نظر ذکر شد است،   مسئله ی قوامت را هیچ گاه 
نمی توان دلیل برتری مردان برزنان دانست. طبق آیات قرآن کریم خداوندبه انسان اختیار و آزادی 
عمل داده است و زن مسلمان می تواندهمانند مرد مسلمان با آزادی کامل از حقوق خویش،  اعم 

بررسي مقام وجایگاه زن در اسالم و مسیحیت
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از فردی و اجتماعی،  بهره ببرد و از آن دفاع کند.بدیهی است که این امر با تحت سلطه ی مرد 
بودن منافات دارد. در واقع،  می توان گفت که وجود تفاوت های جسمی و روانی میان زن و مرد،  
نقش ها و مسئولیت های متفاوتی را برای هر کدام دربردارد که این امر نیز،  اختالف در حقوق آنان 
را در پی خواهد داشت البته نه به صورتی که موجب نابرابری و اجحاف در حق زنان گردد،  بلکه 
زن مسلمان با توجه به مسئولیت ها و نقش هایی که ایفا می کند از حقوق مساوی،  و نه مشابه،  با 
مرد مسلمان برخوردار است. بنابراین،  در آیه ی مذکور قوامت مرد،  در واقع همان مسئولیت بیشتر 
الَِحاُت قَانِتَاٌت« چنین استنباط می شود که  مرد در قبال زن است چنان که از عبارت بعدی آیه »فَالْصهَّ
مراد از قوامت مرد،  در واقع،  نوعی وظیفه است که مردان به آن موظف شده اند و زنان صالح نیز 

در مقابل،  موظف به اطاعت و حفظ حقوق آنان هستند)الزحیلی،  1411، ج5: 60(.

نقش زنان در جامعه از منظر عهد جدید 
مسیحیت در سطح جوامع  دین  ترویج  و  تبلیغ  در  زنان  فعاالنه ی  نقش  بررسی عهد جدید  با 
نامه های حواریون به خوبی  بعد از حضرت عیسی )ع( در  آشکار می گردد. این امر مخصوصاً 
به  زیادی  افراد  آوردن  ایمان  در  سامری  زن  که  نقشي  حضرت   آن  زمان  در  اما  و  هویداست. 
حضرت عیسی )ع(ایفا کرده است توجه هر خواننده اي را به خود جلب می کند)یوحنا/1-42/4(. 
در زمان حواریون نیز پولس حواری در نامه های خود از زنان بسیاری یاد کرده است که همراه 
آنان به تبلیغ دین مسیحیت می پرداختند که به برخی از آنان در نامه های وي به رومیان )نامه ی 
پولس به رومیان/16/16-1(اشاره شده است و این مسئله نشان دهنده ی حضور زنان در اجتماع 
اجتماعی  فعالیت های  به  زنان  می آید که  بر  نیز چنین  اعمال رسوالن  از کتاب   . است   مسیحی 
نماز خوانده  به کنار رودخانه،  جایی که  بیرون مي رفتیم و  از شهر  َسبهَّت  می پرداختند:در روز 

 

مي شدمي نشستیم و با زنانی که در آنجا جمع می شدند سخن مي گفتیم . زنی که لیدیه نام داشت 
وارغوان فروش بود،  این سخنان را شنید و خداوند دل او را گشود تا سخنان پولس را بشنود. 
هنگامي که وي و اهل خانه اش تعمید یافتند خواهش نمود وگفت : اگر یقین پیدا کرده اید که من 

ایمان آورده ام به خانه ي من بیایید)اعمال رسوالن/13-15/16(. 

نقش زنان در جامعه از منظر قرآن کریم 
زن از نگاه قرآن عضوی موثر در اجتماع است و باید مانند مردان در مسائل مهم اجتماعی نقش 
آفرینی کند. تاریخ اسالم نیز شاهد این معناست که زنان مسلمان از صدر اسالم همواره فعاالنه در 
جامعه حضور داشته و در کنار مردان نقش مهمی درامور اجتماعی و مخصوصاً در گسترش اسالم 
ایفا کرده اند. نگاهی به زندگی حضرت خدیجه)س(اولین بانوی بزرگ اسالم و کمک های بی 
دریغ وی به رسول خدا )ص(در پیشبرد اسالم و نیز نقش دخت واالی آن حضرت فاطمه)س(در 
دفاع از مقام والیت و همچنین نقش زینب کبری )س( در واقعه ی کربال و وقایع پس از آن این 
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حکم رامسّجل می سازد. 
خداوند در قرآن کریم می فرماید:یَأَیُّها النهَّبُِیّ اَِذا َجاَءَک الُمؤمِناُت یُبَایِِْعنهََّک َعلَی أَْن اّل یُْشِرِِْکَن 
ینَُه بَیَْن أََیِْدیِْهِنهَّ َو أَرُجلِِهِنهَّ َو اَل  قَْن َو اَل یَْزنِیَن َوالَ یَْقتُلَْن أَْواَلَدُهنهَّ َو اَل یَأْتِیَن بِِبُْهتََاٍنٍ یَْفتَِرِِ ِ َشیاً َوالَ یَْسِرِ بِِاهللهَّ

ِحیٌم)ممتحنه، 12(  یَْعِصیِنََک فِي َمْعُروٍف فَبَایِِْعُهنهَّ َواْستَْغِفْر لَُهنهَّ اهللََ إِنهَّ اهلل ََغُفوٌر رهَّ
با تو بر ایمان بیعت کنند که دیگر هرگز شرک به خدا  ای پیغمبر چون زنان مؤمن آیند که 
نیاورند، و سرقت و زناکاری نکنند و اوالد خود را به قتل نرسانند و افترا و بهتان پیش دست و پای 
خود نیاورند و با تو درهیچ امر شایسته ای مخالفت نکنند،  بر آنان از خدا آمرزش و غفران طلب 

کن که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. 
همان طور که در این آیه مالحظه شد خداوند به پیامبر اکرم )ص( می فرماید:زنان را در امر مهم 
بیعت شریک سازد و با این کار در حقیقت به آنان اعالم می کند که زن نیز یکی از خشت های بنای 

اسالمی است و باید سهم خود را در استواری و نگه داری این بنیان ایفا کند. 
...)توبه، 71(    َوالُْمْؤمِنُوَن َو الُمْؤمِناُت بَْعُضُهْم أََْولِیاَُء بَْعِضٍ یَأَمُُروَن بِِالَمْعُروِف َو یَنَْهْوَن َعِنِ الُمنَْکِرِِ

مردان و زنان مؤمن بعضی از ایشان اولیای بعضی دیگرند،   امر به معروف می کنند و از منکر 
نهی می نمایند...   

در این آیة نیز به نقش و رسالت مهم زنان در نظارت بر امور اجتماع و اجرای فریضه ی امر به 
معروف و نهی از منکر درکنار مردان اشاره شده است.در تفسیر این آیه مي خوانیم:زنان و مردان 
مؤمن،  یاری کننده و پشتیبان یکدیگرند. تعاون و همکاری زنان و مردان مسلمان درصدر اسالم 
همواره در میادین و مواقف حساس،   همچون هجرت وجهاد، وجود داشته است)الزحیلی، 1411، 

ج9  :303(. 
این تعاون و همکاری ناشی از زحمات و تالش های فراوان رسول خدا )ص( است که همواره در 
طول مدت رسالت خویش با محو معیارهای جاهلی،  زمینه ی رشد و فعالیت زنان را فراهم ساخت 
 به طوری که زنان وارد صحنه های گوناگون اجتماعی و سیاسی شدند و چنان که تاریخ گواهی 
می دهد،  در عرصه های ایمان،  مبارزه،   هجرت و جهاد به کماالت و مراتب واالیي دست یافتند 
که از جمله ی آنان عالوه بر خاندان واالی آن حضرت می توان سمیه،   همسر یاسر نخستین شهید 
اسالم،  صفیّه دختر عبدالمطلب،   سمیه دختر کعب و سمیرا دختر قیس وده ها زن دیگر را یاد کرد 
که همگی،  نمونه ی زنان تربیت شده ی سیره ی پیامبر بودند.آنها از همه ي اسارت ها و تبّرج های 
جاهلی خارج شده و پاکی و عفاف و رسالت مادری را قرین تالش هاي اجتماعی و مبارزه ی 

سیاسی کرده بودند)دلشاد، 1372: 427-431(. 
ْهتُُموُهنهَّ فََعَسی اَن تَْکَرُهوا َشیْئاً َو یَْجَعَل اهللُ ُفِیِه َخیْراً َکثِیراً...)نساء، 19(  َوَعاِشُروُهنهَّ بِِالَْمْعُروِف فَاِْن َکِرِ
و با زنان به طور شایسته معاشرت کنید،  و اگر خوش آیندتان نیست که آنها در مجامعتان شرکت 
کنند این کار ناخوش آیند را بکنید چون که ممکن است خیر فراوانی در این کار باشد و شما 
ندانید.»معاشرت«در این آیه به مسائل خانوادگی اختصاص ندارد، گاهی تعصب جاهلی یا رواج 
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فرهنگ ناصواب یا تعصب خام و مانند آن به مردان چنین تلقین می کند که نمی توانید بایک زن 
در یک مؤسسه همکاری کنید یا زن در جامعه نمی تواند حضور فّعال داشته باشد.قرآن کریم بااین 

آیه به زدودن این تعصبات جاهلی حکم می کند)جوادی آملی، 1375: 394-395(. 
در نهایت می توان گفت که آیات قرآن کریم در کنار سیره ی مسلمانان صدر اسالم،   نشان گر 
نقش مؤثر زن در اجتماع است و به زن مسلمان می آموزد که در جامعه حضوری فعاالنه و مؤثر 
داشته باشد و رسالت خویش را در کنار رسالت خطیر تربیت فرزندانی مؤمن و متعهد،   با حضور در 

صحنه های مختلف اجتماعی به انجام رساند. 

زمام داری ورهبري زنان 
از جمله موضوعاتي که می توان در ذیل عنوان »نقش و جایگاه زن درجامعه « قرارداد،  نقش زن 
در صحنه ی سیاست و هدایت جامعه است،  یعنی برای زنان امکان رسیدن به باالترین مقام مدیریت 
جامعه و به دست گرفتن زمام امور مردم در نقش رهبر نیز وجود دارد. به عبارت دیگر،  اگر استعداد 
نهفته ی زن به درستی پرورش یابد،   می تواند به چنین مقامی دست یابد . همچنان که نمونه های 
تاریخی گواه این امر است و آن را تأیید می کند؛ عهدین و قرآن کریم نیز به ارائه ی نمونه هایی 

از مدیریت زنان پرداخته اند. 

زمام داری زنان درعهد جدید 
درعهد جدید سخنی از زنان زمام دار به چشم نمی خورد،  تنها در یک مورد از ملکه ی سبأ سخن 
به میان می آید. حضرت عیسی )ع( خطاب به علمای یهود فرمود : ملکه ی سبأ نیز در روز داوری در 
مقابل شما مي ایستد و شما را محکوم خواهد کرد زیرا وي از راه دور برای شنیدن سخنان حکیمانه 
سلیمان به سرزمین او آمد،  درحالی که اکنون شخصي بزرگتر از سلیمان دراین جا ایستاده است و 

شما به سخنان او توجهی نمی کنید)انجیل متی/42/12 و لوقا/31/11(. 

زمام داری زنان در قرآن کریم 
در قرآن کریم تنها زنی که زمام دار خوانده می شود ملکه ی سبأ است که داستان سلطنت او و 
دیدارش با حضرت سلیمان آیات 44تا22 سوره ی نمل را به خود اختصاص داده است .با تأملی در 
این آیات مي توان به عظمت سلطنت ملکه ی سباء،   پرهیز وی از استبداد رأی،  برخورد منطقی 
و دور اندیشي وی با مضمون نامه ي حضرت سلیمان )ع(و رشد عقالنی و خضوع ایشان در برابر 

حقیقت پي برد. در این قسمت سعی می شود به صورت اجمالی به این موارد اشاره شود. 
عظمت سلطنت ملکه ی سباء: حضرت سلیمان،   که به امر خداوند زبان حیوانات را می دانست و 
لشکریان بسیاری از جن و انس و پرندگان را تحت فرمان داشت،   روزی از ُهدُهد)یکی از پرندگان 
تحت فرمان خود(خبر می گیرد و او را حاضر نمی بیند.حضرت از این که ُهدُهد بدون اجازه غیبت 
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کرده است خشمگین می شود و در صورت نداشتن دلیلی روشن،   مجازاتی برای وی در نظر 
می گیرد. اما ُهدُهد پس ازمدتی کوتاه نزد سلیمان می رود و می گوید خبر مهمی از  سرزمین سبا 

برای او آورده است)برگرفته از سوره ی نمل آیات17-16و20-22(. 
ِّی َوَجْدُت اِمَْرأًََه تَْملُِکُهْم َو اُوتِیَْت مِْن ُکلِّ َشْی ٍء َو لََها َعْرٌش َعظیٌم)نمل، 23(   آن خبر چنین بود: إِِن
همانا در آن سرزمین زنی را یافتم که بر آنها پادشاهی می کرد و از هر نعمتی به او عطا شده بود 
و تخت با  عظمتی داشت . و اما آن چه که در این آیه نشان از عظمت سلطنت ملکه سبا دارد،  دو 
جمله ی آخر آیه است. جمله ي»اُوتِیَْت مِْن ُکلِّ َشْیٍء« را چنین تفسیر کرده اند:این جمله وصف 
وسعت مملکت و عظمت سلطنت آن زن را مي رساند و مراد از»ُکلِّ َشْیٍء«در آیه هر چیزی است 
که سلطنت عظیم، محتاج به داشتن آن است مانند حزم،  احتیاط،   عزم،   تصمیم راسخ،   سطوت،   
شوکت،   آب و خاک بسیار،   خزینه ی سرشار،   لشگر و ارتشی نیرومند و رعیتی فرمان بردار اما 

در بین همه ی این ها تنها نام عرش عظیم را ذکر کرده است)طباطبایی1417، ج15: 356(.
هٍ َو اُْولُوا بَاٍْسٍ َشِدیٍد  برخورد منطقی و دوراندیشانه ي ملکه سبا با نامه ی سلیمان : قَالُوا نَْحُن اُْولُوا قُوهَّ
هًَّهً  َه اَْهلَِها اَِذل َو االَاْمُْراِلَیِْک فَانُْظِرِی َماَذا تَأْمُِرِیَن * قََالَْت اِنهَّ الُْملُوَک اَِذا َدَخلَُوا قَْریًَه اَفَْسُدوها َو َجَعلُوا اَِعزهَّ

ُع الُمْرَسلُوَن)نمل، 33-35(. ْم بَِِهِدیهٍَّه فَناظرهٌ بَِِم یَْرِجِ ِّی مُْرِسلٌَه اِلَیِْهِ َو َکذلَِک یَفَعلُوَن * َو اِن
بزرگان مملکت در جواب بلقیس گفتند: ما نیرومندان و مردان جنگجوی مقتدری هستیم . اختیار 
کارها به دست شماست بنگر که چه دستور می فرمایی.بلقیس گفت :پادشاهان چون به شهری در 
آیند،  آن را تباه سازند،   وعزیزان آن مملکت را ذلیل گردانند،   این گونه عمل می کنند . من 

هدیه ای برای آنها می فرستم و می نگرم که فرستادگان چه پاسخی می آورند.  
در تفسیر این آیات آمده است :از ظاهر کالم درباریان که کالم خود را با جمله ی »نَْحُن اُولُوا 
هٍ« شروع کردند،   بر می آید که آنان میل داشتند جنگ کنند و چون ملکه هم،  همین را فهمیده  قُوهَّ
بود،  پس ابتدابه مذمت کردن جنگ پرداخت و گفت: جنگ عاقبتی ندارد مگر غلبه ی یک طرف 
و شکست طرف دیگر،   یعنی فساد قریه ها و شهرها و ذلت عزیزان آن و چون چنین است نباید 
بدون تحقیق اقدام به جنگ کرد،   باید نیروی خود را در مقابل دشمن بسنجیم. اگر تاب نیروی او 
را نداشتیم تا آن جا که راهی به صلح داریم،  اقدام به جنگ نمي کنیم مگر این که راه منحصر به 
جنگ باشدودرآخر رأی خود را بیان کرد،   نظر من این است که هدیه ای برای او بفرستیم و ببینیم 
فرستادگان ما چه خبری می آورند آن وقت تصمیم به یکی از دو طرف جنگ یا صلح مي گیریم 

)طباطبایی، 1417، ج15: 361(. 
دقت در آیات فوق،   چنان که از تفسیر آن نیز برمی آید،   نشانگر نهایت حزم، دور اندیشی و کاردانی 
ملکه ی سبا در برخورد بانامه ی سلیمان است که همچون درباریان تحت تأثیر احساسات مقطعی قرار 

نگرفت و با برخوردی صحیح و منطقی و با رعایت احتیاط،  سیاستی مدبّرانه را در پیش گرفت. 
قدرت و حق انتخاب زنان در عهد جدید

زنان  می دهد  نشان  که  می خوریم  بر  مواردی  به  اربعه،   اناجیل  در  ویژه  به  عهد جدید،   در 
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در زندگی خویش تا حدی قدرت انتخاب داشتند. از جمله مواردی که می توان از آن ها،  نام 
برد،  همراهی زنان با حضرت عیسی )ع( است،  زمانی که آن حضرت به شهرهای مختلف سفر 
می کردند از حضور زنانی نیز یاد می شود که برای خدمت به او و شاگردانش وی را همراهی 
می کردند)مرقس/41/15و40، متی/56/27و55، لوقا/3/8-1و/49/23(. این همراهی نشان دهنده ی 

این است که زنان در تعیین مسیر زندگی خویش قدرت انتخاب داشتند.
در زمینه ی انتخاب همسر،  در عهد جدید صراحتی به چشم نمی خورد. اما گفته شده در جامعه 
مسیحی اگر طرفین عقد ازدواج،  هر دو بالغ بودند در آن صورت کلیسا برای معتبر دانستن ازدواج،  
رضایت پدر و مادر،  یا قیّم را غیر ضروری می دانست. کلیسا ازدواج دخترانی که کم تر از پانزده 
سال داشتند را ممنوع کرده بود،  با این حال گاهی کودک هفت ساله ای را نامزد می کردند که این 
قبیل نامزدي ها صرفاً برای تسهیل کار انتقال یا حفظ اموال صورت می گرفت،  که البته قابل فسخ 

بود)دورانت،  1373، ج4: 1108(.

قدرت و حق انتخاب زنان در قرآن کریم
آیات قرآن کریم بیانگر آن است که زنان در زندگی خویش حق انتخاب دارند به طوری که هر 
گونه که خود بخواهند می توانند مسیر زندگی خود را تعیین کنند چرا که قرآن کریم سلطه ی مرد 
را بر زن نمی پذیرد. در زمینه ی انتخاب همسر باید گفت با توجه به آیات قرآن نظیر: َو إَِذا َطلهَّْقتُُم 

النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَُهنهَّ فاََل تَْعُضلُوُهنهَّ أَْن یَنِْکْحَن أَْزَواَجُهنهَّ ...)بقره، 232(. 
و چون زنان را طالق دادید و زمان عدة آنها به پایان رسید،  نباید که آنها را از شوهر کردن منع کنید.

ِهِْم مهَّتَاعاً إِلَی الَْحوِلِ َغیَْر إِْخَراٍجٍ فَإِْن َخَرْجَن  ْزَواِجِ هَِّذیَن یُتََوفهَّْوَن مِنُْکْم َو یََذُروَن أَْزَواَجاً َوِصیهًَّه أِلهَّ َو ال
ِنهَّ مِْن مهَّْعُروٍف َو اهللُ َعزیٌز َحِکیٌم)بقره، 240(. فاََل ُجنَاَح َعلَیُْکم فِی َما فََعلَْن فِی أَنُْفِسِهِ

 و مردانی از شما که بمیرند و زنانشان زنده مانند،  باید وصیت کنند که آنها را تا یک سال نفقه 
دهند و از خانه شوهر بیرون نکنند،  پس اگر )زن ها( خارج شوند،  شما را گناهی نیست از آنچه آنها 

دربارة خود در حدود شرع برگزینند و منعشان  مکنید که خدا بر هر کار توانا و حکیم است.  
زن در امر ازدواج آزاد است و استقالل دارد و چنان که از ظاهر آیات نیز بر می آید،  قرآن کریم 
با ایجاد هر گونه مانع بر سر راه آنان مخالف است،  البته این آیات در مورد زنان بیوه است،  در مورد 
دختران در قرآن کریم صراحتی به چشم نمی خورد ولی می دانیم که در اسالم پدر اختیاردار مطلق 

دختر نیست و نمی تواند او را برخالف میل و رضایتش به ازدواج کسی در آورد.
این مطلب را می توان از سنت نبوی به خوبی دریافت آن جا که پیامبر )ص( که نمونه ی انسان کامل 
و رهبر همه ی مسلمانان است در ازدواج حضرت زهرا )س( ایشان را آزاد می گذارند و نظرشان را جویا 
می شوند. این سیره و روش برخورد نشان می دهد که در اسالم زنان در امر ازدواج حق انتخاب دارند 

همان گونه که در سایر مسائل نیز این حق به آنان داده شده است)مطهري، 1371: 87(.
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بحث و نتیجه گیري
یکي از مهمترین اشتراکات ادیان اسالم و مسیحیت در رابطه با مقام زن پذیرش نقش رهبري و 
زمام داري زنان در صحنه سیاست و هدایت جامعه مي باشد که در هر دو کتب مقدس قرآن و 
انجیل ملکه سبأ به عنوان الگوي زمام داري زنان معرفي شده است.اما افتراقات این دودین درزمینه 

زنان عبارتنداز:
زن و مرد از دیدگاه انبیاء بزرگ الهي همچون حضرت موسي )ع( و حضرت عیسي )ع( با توجه 
به آنچه که در عهدین ذکر شده جایگاهي برابر داشته اند،  اما زن به طور کلي در عهدین موجود 
با توجه به اینکه هیچ کدام نسخه اصلي کتب مقدس نمي باشند و محتوي آنها برگرفته از سخنان و 
نظرات شخصي حواریون خصوصاً پولس مي باشد جایگاه خویش را از دست داده و در سطحي 
بسیار پایین تر از مرد به لحاظ انساني قرار گرفته است. براي مثال پولس در یکي از رسائل خود 
ممنوعیت تعلیم دهنده بودن زن و عدم تسلط ایشان [زنان] برهمسرانشان را مورد تأکید قرار مي 
دهد)اول تیموتائوس/13/2( این در حالي است که زن و مرد در دیدگاه قرآن کریم یکسانند و 

ازجایگاه حقوقي برابري نیز برخوردارند.
مي  برخوردار  مالي  و حقوق  استقالل  از  تا حدي  زنان  عهدین  در  موجود  قرائن  براساس   -2
به طور  زنان  بنابر آیات صریح قرآن کریم  اما  پادشاهان/2-6/20(.  اول  باشند)خروج/20/ 17 و 
و  مستقل هستند)نساء، 32 وحدید، 18  مردان کاماًل  این حیث همانند  از  و  این حقوق  از  کامل 

احزاب، 33(.
3- زنان در عهدین باتوجه به قرائن محدودي که در دسترس است تا حدود اندکي از قدرت 
وحق انتخاب برخوردار بوده اند)خروج/18/22-16ویوشع/19/15-16(؛ در صورتي که در قرآن 
کریم)بقره، 232و240( هر گونه تسلط مرد بر زن نفي شده و زنان در تعیین مسیر زندگي خویش 

آزاد هستند.
 درنهایت این که زن در نگاه عهدین از لحاظ شخصیتي با مرد برابر نیست)اول تیموتائوس/9-15/2 
ورساله پولس به اسسیان/24/5-21 وپیدایش/27/1( و حال آن که در قرآن کریم بر طبق آیات)نساء، 

1 و زمر، 6 و اعراف، 189( زن با مرد شخصیتي برابر دارد.

بررسي مقام وجایگاه زن در اسالم و مسیحیت
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منابع

قرآن  
آشتیاني، جالل، )1368(. تحقیقي در دین مسیح،چاپ اول، نشر نگارش.
الزحیلی،  وهبه)1411(. تفسیرالمنیر،چاپ اول، بیروت، دارالفکرالمعاصر.

اعمال رسوالن)1333(. ترجمه احمدنخستین، انتشارات نورجهان،چاپ دوم.
انجیل لوقا، متی و مرقس

جوادی آملی، عبداهلل)1375(. زن در آینه جالل و جمال، چاپ اول،نشر اسراء. 
حکمت، علي اصغر، )1371(. تاریخ ادیان، چاپ پنجم، نشر گوته.

دورانت، ویل، )1373(. تاریخ تمدن، چاپ پنجم، انتشارات علمی وفرهنگی ،تهران.
طباطبایی، محمدحسین،)1417(. المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ اول، منشورات موسسه علمي، 

بیروت.
علویقی، علی اکبر)1357(. زن درآیینه تاریخ،شرکت چاپ تهران.

مطهري، مرتضي،)1371(. نظام حقوق زن در اسالم، چاپ شانزدهم، نشر صدرا.
اسالمیه،  دارالکتاب  انتشارات  پنجم،  و  بیست  تفسیرنمونه،چاپ  ناصر)1372(.  شیرازی،  مکارم 

تهران.
وکیلي، الهه،)1370(. نگرش تطبیقي زن در آینه قرآن و زرتشت، یهود و مسیحیت، نشر سازمان 

تبلیغات اسالمي.
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