
 
  
  
  
  

  قرآنآفرينش حوا از ديدگاه 
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  چكيده
جايگاه زن و چگونگي خلقت وي در نظام آفرينش         اين پژوهش بر آن است تا       

تـرين منـابع     كريم يكـي از مهـم  قرآن.  مورد بررسي قرار دهد قرآنرا از ديدگاه    
 بنابراين اگر ايـن     .شود   علوم نقلي و عقلي محسوب مي      ي  وزهمعارف اسالمي در ح   

شناختي مورد بحـث قـرار        با رويكرد معرفتي و انسان    مند و     به روش نظام  موضوع  
  .گردد ترسيم ميمسأله به خوبي  نسبت به اين قرآن، ديدگاه گيرد

 آيا پرداختن بـه     :ت مطرح است  در بررسي كليِ اصلِ خلقت انسان، اين سؤاال       
 جدا است؟ آيا    اي  مسألهزن، پرداختن به موضوع كلي خلقت انسان است يا          خلقت  

 يـا هـر دو در       ؟ در اصل، ساختار متفاوتي دارند     ده،وب  متمايز زن و مرد دو موجود    
كـدام   مرد اصل و زن فرع است؟        ،آيا در نظام خلقت   و  ؟  ندا  اصل انسانيت مشترك  

  د؟ مطابقت داريقرآنبا مباني و آيات يك از اين عقايد 
شناسـي و    ها، ابتـدا بـه انـسان       گويي به اين پرسش    جهت پاسخ پژوهش  اين  

به صورت خـاص    را  خلقت آدم و حوا     سپس  پرداخته،  خلقت انسان به صورت عام      
ديدگاه مفسران فريقين با اسـتناد بـه آيـات و     ،در ادامه. دهد مورد بحث قرار مي  

در  كـه زن و مـرد   گـردد   و آشكار مـي دشو ميبه صورت تطبيقي مقايسه   روايات  
  .هاي فرعي با هم متفاوتند انسانيت يكسان و تنها در جنبه
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  مقدمه. 1
 رو بـا آن هاي گذشـته   ي كه زنان در بين اقوام، اديان و فرهنگ       شكالت يكي از م   ،از ديرباز 

ـ   طفيلـي او مـي  ،، اين است كه زن را فروتر از مرد و در آفـرينش   اند  به رو بوده    ،22( دستندان
  .)137-136:صص، 7 ج، 30 و81-80:صص ،23 ؛68-66 :صص، 3 و ج45-38:ص، ص1ج

 ،23(آفرينـد   جا كه از آفريدن مرد ناتوان است زن را مـي     ارسطو، طبيعت آن   ي  به عقيده 
سـفر  ، 2(داند    فرينش حوا را پس از مرد و از دنده چپ آدم مي           آدس نيز   قكتاب م . )148:ص

  .)22:2 ،پيدايش
 وجـودي   ي   هر موجودي در جهان جايگاه خاصي دارد كه معلول مرتبه          ،از ديدگاه اسالم  

دهـي و      بهره ي   ، نحوه  او ، ارزش وجودي   بر موجود مزبور   قوانين حاكم . استهاي آن    و ويژگي 
هـاي او در      وجودي و ويژگي   ي   وابسته به مرتبه   شحدود فعاليت  كار و    ي   شيوه  او و  گيري  بهره

  .استهستي 
 از كرامتـي واال برخـوردار نمـوده و جايگـاه            ،خداوند متعال بشر را به مقتضاي خلقـتش       

و إِذْ قالَ ربك للْمالئكَةِ إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةً «: به او بخشيده است اللهي هخاص خليف
سفك الـدماء          قالُوا   يـ فيها و دفْسنْ يلُ فيها معو چـون پروردگـارت بـه       «؛  )30/بقـره (»....أَ تَج

آيا در آن كـسي     : گفتند) فرشتگان(من در زمين جانشيني خواهم گماشت،       : فرشتگان گفت 
  .»...ها بريزد جا فساد كند و خون گماري كه در آن را مي

كه مستخلف به خـاطر     باشد  ن و تدابيري    وؤامي ش در مقام خالفت، خليفه بايد داراي تم      
  .جانشين معين كرده استبراي خود، ها  تأمين آن

 ،)7/كهــف( علــت غـايي آفــرينش انـسان بــا عنـاويني چــون آزمـايش     ، كـريم قـرآن در 
. مورد اشاره قرار گرفتـه اسـت      ) 56/ذاريات( بندگي و قرب به خدا       ،)119-118/هود(رحمت

 بنـابراين زن و     .هاي جنسيتي است   ، بدون در نظر گرفتن ويژگي     اين آيات ناظر به نوع انسان     
  .ها تفاوتي نيست ند و بين آنا مرد در هدف نهايي آفرينش مشترك

  

  ي تحقيق پيشينه. 2
 از ابعـاد  ، و روايات اهـل بيـت  قرآنلي است كه در   يترين مسا   شناسي يكي از اصلي    انسان

  . مختلف مورد توجه قرار گرفته است
 به معناي نمايـان بـودن و يـا    »اُنس« ي  را از ماده  »انسان« ي  شناسان كلمه   هبرخي از واژ  

 ضد نُفور   »اُنس«و برخي ديگر اين كلمه را مصدر        ) 145:، ص 1ج ،7(اند    الفت گرفتن دانسته  
 ي   كلمـه  ، ابن منظور  ي   اما به عقيده   .)94:ص،  25(دانند    به معناي الفت گرفتن مي    ) رميدن(
، 6 ج،9(راموشي مشتق شـده اسـت     بوده و از نسيان به معناي ف      » انسيان«در اصل   » انسان«
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. شناسـي ادامـه دارد     ي جديد بـا عنـوان انـسان        در عصر حاضر تبارشناسي به گونه       .)10:ص

ها افتاده و در بهترين تعريف خـود عبـارت اسـت از              عنواني كه در قرن شانزدهم بر سر زبان       
 اجتماعي، فرهنگي و رفتاري او در گذشـته و          بررسي اصل و تبار انسان همراه با رشد مادي،        

   .)114:، ص39(حال 
ي اعتقاد به آفرينش مستقل نخستين انسان كه مـورد بـاور اكثريـت قريـب بـه                   پيشينه

 .)124:ص ،2، ج 18( گـردد   به اديـان الهـي بـازمي       ،اتفاق فالسفه و دانشمندان گذشته بوده     
خداوند انـسان را بعـد از       «:  آمده است   آفرينش انسان چنين   ي  در عهد عتيق درباره   كه   چنان

آفرينش آسمان و زمين صورت بخشيد، هنگامي كه خداوند آسمان و زمين را ساخت، هـيچ        
  .)6-5: 2، همان ،2 (»يده بوديبوته و گياهي بر زمين نرو

سپس در بيني آدم روح حيات دميده، به او         . گاه خداوند آدم را از خاك زمين سرشت        آن
  .)7: 2، همان ،2(اي شد  موجود زندهجان بخشيد و آدم 

هايش را برداشت و جاي آن       گاه خداوند آدم را به خوابي عميق فرو برد و يكي از دنده             آن
آدم گفـت ايـن اسـت     .  و او را پـيش آدم آورد        زني سرشت  ،را با گوشت پر كرد و از آن دنده        

د چون از انـسان گرفتـه   باش مي» نسا«نام او .  و گوشتي از گوشتم  مهاي استخواني از استخوان  
 شـده   عنوان طفيلي مرد    ، وجود زن در عهد عتيق     ،ين علت هم به   .)2-21: 2،  همان ،2(شد  
دارد  ي آدم را تنهايي آدم و نداشتن يار مناسب بيان مي           چنين علت آفرينش زوجه    هم. است

  .)18: 2، همان ،2(
 زنـدگان شـود     ي  مـه بايست مادر ه   ناميد چون او مي   ) يعني زندگي (آدم زن خود را حوا      

، مراحـل آفـرينش آدم و زوج        كريم قرآن از سوي ديگر در برخي از آيات         .)20: 3،  همان ،2(
 امـا سـخني از      ،)14-12/منونؤ و م  9-7/سجده(و چگونگي تداوم نسل بيان شده       ) 1/نسا(او  

ي او    حضرت آدم به ميان نيامده و فقط در برخي روايات به حوا و وجه تـسميه                ي اسم زوجه 
، 1، ج 33 ؛5:ح ،100:، ص 11، ج 40 ؛194:، ص 1 ج ،32 ؛1ح ،16:ص ،4( اره گرديده است  اش
  .)229:ص

مفـسران  . باشد  مي قرآن تحقيق در اين زمينه تفاسير       ي  ترين منبع پيشينه   بنابراين مهم 
بـر  . انـد   به اجمال به موضوع خلقت آدم و حوا پرداختـه          ، در ذيل آيات مربوط    ،عامه و خاصه  

 در رابطـه بـا خلقـت حـوا بـا            قـرآن  اصلي در اين پژوهش بررسي ديدگاه        اين اساس رويكرد  
استناد به آيات، روايات، تفاسير، آراي انديشمندان و شواهدي است كه در اين رابطـه وجـود             

  .دارد
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  خلقت حوا. 3
جايگاه واقعي وي نقش مهمي ايفا      هايي كه در تبيين مقام زن و شناخت          يكي از موضوع  

 است و ايـن كـه آيـا آيـات الهـي در              قرآنبه آفرينش انسان از ديدگاه      كرده است پرداختن    
  ل است يا خير؟ي تمايزي ميان زن و مرد قا، خلقتي مسأله
دارند به چند دسته تقسيم     اشاره  آياتي كه به آفرينش بعد جسماني انسان         ،طور كلي ه  ب
  :شوند مي

؛ 17/؛ نــوح20/ومالــر( انــد آيــاتي كــه بــه بيــان آفــرينش انــسان از خــاك پرداختــه  )1
  ؛)14/الرحمن

؛ 7-5/؛ الطارق 33-20/المرسالت( آياتي كه به بيان آفرينش انسان از آب اشاره دارند         ) 2
  ؛)54/الفرقان
  ؛)19-17/؛ عبس2/انسان( اند  پيشرفت نطفه را بيان كردهي آياتي كه مرحله) 3
 انـد   ردهآياتي كه به مراحل تكاملي انسان از خـاك تـا وصـول بـه ملكـوت اشـاره كـ                     )4

  .)6/ و زمر14-12/؛ مؤمنون67/؛ غافر14-13/نوح(
بـه نكـات    ) 14-12/منـون ؤم(و  ) 8-7/سجده( اين آيات با برخي آيات ديگر        ي  از مقايسه 
  :يابيم ذيل دست مي

ن «داند و حرف      انسان را از گل مي     ي   ريشه قرآن )الف بـراي تفهـيم     ، در ايـن آيـات     »مـ 
كـه برخـي     اين.  آغاز نموده است   »طين«انسان را از     يعني خداوند آفرينش     ؛معني ابتدا است  

) 101:، ص7 ج،32(داننـد   از مفسرين مقصود از انسان را جنس بني آدم و يا خـود آدم مـي             
نوع انسان است كه آدم و حوا و نـسل       » االنسان« منظور از    ، بلكه در اين آيات    ،صحيح نيست 

  .شود ها را شامل مي آن
 ي   مرحلـه  ، در پايـان مراحـل تكـوين انـسان         ،ن آيـات  خداوند متعال در برخي از ايـ       )ب

طـور كـه بـر       خداونـد همـان   . كند كه با مراحل پيشين متفاوت اسـت        جديدي را معرفي مي   
ثُـم  «.)89:ص ،1ج ،38(خلقت نخستين انسان حاكم است بر اين خلقـت نيـز اسـتيال دارد               

 خاص  ي  اين مرحله  ... .آورديمگاه آفرينش ديگر پديد      آن) 14/منونؤم(» ...أنشأناه خَلقاً آخرَ  
چنـان كـه     انشاء در لغت به معناي ايجاد چيزي و تربيت آن است هم           . آمده است » انشاء«با  
ــشأ« ــشأة«و » ن ــه معنــاي احــداث و تربيــت چيــزي اســت  » ن  ،14ج ،9 و 807:ص ،25(ب

ي   نمايـانگر آفـرينش مرحلـه      ،ي نفـخ روح     بنابراين كاربرد ايـن كلمـه در مرحلـه         .)252:ص
 .دهـد   يگري است كه همان دميدن روح در كالبد انسان است و حقيقت او را تـشكيل مـي                 د

اودانگي و بـه    اين واقعيت روح است كه فارغ از جنسيت و با برخورداري از حيات ذاتي و جـ                
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شـود و در جهـان    مدبر امور ميبه اذن خداوند  در جهان مجرد،    اقتضاي مرتبه وجودي خود،   

  .گردد  مادي است كه به آن ملحق ميبخش هر موجود  حيات،ماده
 نمايـانگر ايـن     )ثُم انشأناه خلقاً آخَـرَ    ( آفرينش   ي  در آخرين مرحله  » ثُم«كاربرد لفظ    )ج

 جـوهري   ي  و فاصله ) 15:، ص 18ج ،3( الً با معطوف عليه مغايرت دارد     است كه معطوف كام   
   .)28: ص،29( پيشين بسيار عميق است ي اين مرتبه با مرتبه

 ،اختيـار برخـوردار اسـت كـه        عقالنـي    يبعـد از  اساس سنت حاكم بر روح، انسان        بر )د
نه مندي  او با اين توان  . را در پي دارد   ، تشخيص حق از باطل و پذيرش دين         پذيري  وليتؤمس

 در تمـام قـوا و       ، بلكه با ظهور فعلـي خـويش       ،گردد  تنها مدبر استعدادها در بعد تشريعي مي      
هـاي عـالي انـساني       هـا را بـه خـدمت آرمـان          آن ،بت گذاشـته  ش اثر مث   خوي مراتب وجودي 

  . آورد درمي
  اشاره شـده اسـت     قرآنبه چگونگي خلقت آدم و حوا در بسياري از آيات            ،از سوي ديگر  

، 39-37/، قيامـت  46-45/، نجم 83-71/، ص 21/، روم 42-26/، حجر 27-10/، اعراف 1/نساء(
توان دريافت كه نه تنها تفاوتي در ماهيت زن          به خوبي مي   نيزاز اين آيات     ....) و   3-2/انسان

   .ندا  بلكه هر دو در سرنوشت انساني مشترك،و مرد وجود ندارد
صالح، هدايت و ديگـر كمـاالت          چون معرفت، ايمان،   هاي الهي در محورهايي هم     خطاب

 در واقع،   است، ها و ضميرهاي مذكر آمده       با صيغه  ،اساس فرهنگ محاوره    اگرچه بر  ،ملكوتي
؛ 41/فصلت ( و نگاهي به زن يا مرد بودن او ندارد         دهد  مورد خطاب قرار مي   قيقت انسان را    ح
بر عدم تمايز اين دو صنف تـصريح        نيز  در مواردي    خداوند متعال    .)10-1منونؤ؛ م 3/لعصراو

 پـس   ، كه همان زندگي حقيقي انساني است      ،مثالً به هنگام سخن از حيات طيبه       ؛فرمايد  مي
زن و مرد را در امكان وصول به حيـات طيبـه مـساوي                  ايمان و عمل صالح،    از اشاره به لزوم   

حـساب    دخـول بـه بهـشت و روزي بـي    ي و به مرد و زنِ مؤمن، وعـده     ) 57/نحل( شمارد  مي
  .)4/غافر( دهد مي

سـت و    ا  هدف از خلقت زن و مرد عبوديت خداوند و تقرب به درگـاه او              ،قرآنديدگاه   از
پاداش اخروي و قرب الهي     . دن به چنين هدفي خلق شده است       براي رسي  ،زن نيز چون مرد   

   .)117:، ص41( به ايمان و عمل مربوط است ؛به جنسيت مربوط نيست
هاي تبعي نـه تنهـا هـيچ تمـايزي را بـه لحـاظ جنـسيت اثبـات                     ويژگي ،در اين جايگاه  

ت پـاك    فطـر  ، هم پاي با مرد    ،زن نيز با تشخيص حق از باطل و پذيرش دين          بلكه   ،كند نمي
 به تناسب ميزان مجاهدت و فرمـانبرداري از خداونـد           زن .سازد  انساني را در خود شكوفا مي     

 در  ،شـود و بـه اذن حـق تعـالي           مسجود مالئكه مـي   و   برخوردار از مقام خليفه اللهي       ،متعال
 در جايگـاه انـسان      ، تكامـل  ي  به نسبت صعودش به قلـه     گاه    آن .گردد  جهان هستي مؤثر مي   
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ست كـه هـر كـدام بـراي          ا ل زن و مرد بدين معنا     يبنابراين آفرينش اص   .گيرد  كامل قرار مي  

كند و    اند و هر يك در كمال ديگري نقش مؤثري ايفا مي            رسيدن به كمال خويش خلق شده     
   .ديگرند  مكمل يك،در واقع
.  مورد اختالف نظر واقع شده، تعيين جايگاه زن در تعريف حقيقت انسان است             چه  آناما  
آيـا حـوا از بـدن آدم خلـق           ، يكي اصل و ديگري فرع است؟ به بيان ديگر         ،ين تعريف آيا در ا  

  شده يا خود وجودي مستقل داشته است؟ 
   خلقت حواي زمينهبررسي آراي مفسرين در . 1. 3

 معتقدند كه زن از مرد خلـق شـده و           ،برخي از مفسران با تمسك به برخي از آيات        ) الف
 ،10  و 461:، ص 1ج ،28 ،149:، ص 4ج ،33،  448:، ص 1 ج ،8(ي از اوست    ي جز ، آفرينش در
  :اند  به آيات ذيل استدالل كرده، خويشي د نظريه اين گروه در تأيي.)351:، ص5ج

1(»          د نْ نَفْسٍ واحـم الَّذي خَلَقَكُم كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسهيا أَيثَّ           ه بـ هـا وجونْهـا زخَلَـقَ م و 
 »يراً و نساء و اتَّقُوا اللَّه الَّذي تَسائَلُونَ بِه و الْأَرحام إِنَّ اللَّه كـانَ علَـيكُم رقيبـا          منْهما رِجاالً كَث  

اي مردم، بترسيد از پروردگارتان، آن كه شما را از يك تـن بيافريـد و از آن تـن                    «؛  )1/نساء(
 از آن خدايي كه با سـوگند        پديد آورد و بترسيد   همسر او را و از آن دو، مردان و زنان بسيار            

هر آينـه خـدا مراقـب       . خواهيد و زنهار از خويشاوندان مبريد       ديگر چيزي مي   به نام او از يك    
  .»ست اشما

ا تَغَـشَّاها              هي خَلَقَكُم منْ نَفْسٍ واحد    هو الَّذ « )2 هـا فَلَمـكُنَ إِلَيس يـهـا لجونْها زلَ معج و 
نَ              حملَت حمالً خَفيف   حاً لَنَكُـونَنَّ مـتَنـا صـالنْ آتَيمـا لَـئهبر ه اً فَمرَّت بِه فَلَما أَثْقَلَت دعوا اللـَّ

 شما را از نفس واحدي بيافريد و جفت ي اوست آن كس كه همه    «؛  )189/اعراف (»الشَّاكرين
ي سـبك بـارور شـد و        او را از آن پديد آورد تا به او آرامش يابد چون با او در آميخت، به بار                 

و چون بار سنگين گرديد، آن دو، خدا پروردگار خويش را بخواندند كه             . مدتي با آن سر كرد    
  .»اگر ما را فرزندي شايسته عطا كني از سپاسگزاران خواهيم بود

د شما را از يك نفس واح     «؛  )6/زمر(»... ثُم جعلَ منْها زوجها    هفْسٍ واحد  خَلَقَكُم منْ نَ   «)3
  .»آفريد، سپس جفتش را از آن قرار داد

مراد از خلقت   كه  معتقدند   برخي از مفسران عامه       و 1 مفسرين شيعه   غالب ،در مقابل  )ب
ــه اشــتقاق يكــي از ديگــري    ــشابه و هماننــدي دو جــنس اســت ن ــرد ت  ،4ج ،31(زن از م

 ؛167:، ص 9ج ،24 ؛140-139:ص صـ  ،1ج ،27 ؛100-98:صص ،2 ج ،21؛  233-230:صص
  .)137 :، ص9ج و 180: ص،4ج ،3

  :دهند اين گروه آياتي را شاهد بر رأي و نظر خود قرار مي
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ــنْ أَنْفُــسكُم أَزواجــاً لتَــسكُنُوا إِلَيهــا « م ــم ــقَ لَكُ ــه أَنْ خَلَ ــنْ آياتم و از «؛ )21/روم( »...و
ان آرام تـا بـه ايـش   . فريـد خودتان همسراني بـراي شـما آ      ) نوع(كه از    هاي قدرت او اين     نشانه
  .»...گيريد
 »و اللَّه جعلَ لَكُم منْ أَنْفُسكُم أَزواجاً و جعلَ لَكُم منْ أَزواجِكُم بنينَ و حفَـدةً و رزقَكُـم                  «

 و خدا براي شما از ميان خودتان همسراني قرار داد و از همسرانتان براي شـما               «؛  )72/نحل(
  .»... پاكيزه به شما روزي بخشيد  و نوادگاني نهاد و از چيزهايپسران
»           ؤُكُمذْر واجـاً يـنَ الْأَنْعـامِ أَز مـ واجـاً وأَز كُمنْ أَنْفُـسم لَ لَكُمعضِ جالْأَر و ماواترُ السفاط
هايى قرار   از خودتان براى شما جفت    . ها و زمين است    پديدآورنده آسمان «؛  )11/شوري(»فيه

  .»گرداند بدين وسيله شما را بسيار مى]. قرار داد[ و ماده نر] نيز[ها  داد، و از دام
  نقد و بررسي. 2. 3

  :رسد  پرداختن به چند نكته ضروري به نظر مي، اولي در تبيين نظريه
چنين به هر چيـزي كـه        شود و هم    بر هر يك از زن و مرد اطالق مي        » زوج «ي  واژه )الف

شود و استعمال واژه زوجه       مي زوج گفته    شبيه و نزديك به ديگري و يا ضد ديگري است نيز          
  .)314 : ص،34و  384:، ص25(  به كار نرفته استقرآنبراي زن غير فصيح است و در 

باشـد   مـي ...  نفس در لغت به معني خود، روح و   ي   واژه مراد از نفس واحده چيست؟     )ب
 ، از آن  مـراد كـه   دهـد     اما موارد استعمال اين كلمه نشان مـي        .)234-233 :ص، ص 14ج ،9(

 ئ نفس آن چيـزي اسـت كـه بـه شـ       ،به عبارت ديگر  .  است ئگوهر، ذات و واقعيت عيني ش     
ن معتقدند مقصود از نفس واحده حقيقت و گـوهر انـساني            ابرخي از مفسر  . بخشد هويت مي 

 خداوند بـشر را      كه  بنابراين مفاد آيات چنين خواهد بود      .)330و 327:صص،  4ج ،26 (است
ن اشـتراك، جنـسيت تـأثيري در        هميك آفريده است و به جهت       از يك گوهر انساني مشتر    

 ي   شريفه ي   در آيه   اما اگر منظور از نفس واحده      .يك از زن و مرد بر ديگري ندارد        برتري هيچ 
 اول در تفسير اين آيات      ي  نظريه معتقدين به    ،يا جنس مذكر باشد   ) ع( حضرت آدم  )1/نساء(

 بدين معني كه چيزي بعضي از       ،باشد» عيضيه تب من« زيرا اگر    ،با مشكل مواجه خواهند شد    
خلـق منهـا    «ي  مفهـوم جملـه  ،كنـد   و كل پيـدا  ومعني جزبوده، كل عبارت   يك چيز ديگر  

 و فـرع وجـود او محـسوب         وكـل و زوج وي جـز      ) ع( كه حضرت آدم   خواهد بود اين  » زوجها
ت منافات اين برداشت با مفهوم زوجي.  است مرد و از وي مشتق شدهزن جزو يعني ،شود مي
  تصور شود؟خويش  چگونه ممكن است كه يكي از زوجين مشتق و فرع جفت و زوج .دارد

 ي د و در شخصيت انساني و مـاده نباش بنابراين آدم و حوا مظهر جنس مذكر و مؤنث مي         
 و نتيجـه اشـتراك زن و مـرد در           نـد ا  شـان مـشترك    ي قالب عنـصر   ي   تشكيل دهنده  ي اوليه

 ثابت است براي اين دو صـنف        بما هو انسان  هر چه براي انسان     ماهيت انساني اين است كه      
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، 9 ج،  24 (كنـد   باشد و بدون هيچ تفاوتي بر هر دو صنف تطبيـق مـي               ثابت مي  )زن و مرد  (

  .)478 :ص
 از ،آفرينش زوج انسان و برقـراري ارتبـاط زوجيـت        اشاره به    به صراحت پس از      قرآن )ج

شـد     گويا اگر زوج انسان آفريده نمي      ؛كند  ايجاد سكينه، آرامش، قرار، مودت و محبت ياد مي        
 در لغت به معني اسـتقرار و  »سكون« ي واژه .كرد آدمي مفهوم سكينه و آرامش را درك نمي  

 اطمينان و استقرار حاصل گـردد زن        ،سكَن چيزي را گويند كه با آن      . ثبات و اطمينان است   
  .)312:ص ،6ج ،9( گويند »سكن«نيز را 

ضمير است و به مردي كه در تقـدير اسـت           » ليسكُنَ « فاعل )189/اعراف ( اول ي  در آيه 
 .كـه منظـور از زوج در ايـن آيـه زن اسـت             گـردد     به زوج برمـي   » إِلَيها«گردد و ضمير      برمي

ل از   امـا سـكونت و آرامـش حاصـ         ،كنـد   بنابراين مرد به سوي زن سكونت و آرامش پيدا مي         
در  .كه مودت و رحمـت نيـز چنـين اسـت          چنان  هم ،داشتن همسر به مردان اختصاص ندارد     

 .باشـد   زن و مـرد مـي     هـر دو جفـت      بـه معنـاي     » زوج«جمع  » ازواج «)21/روم( دوم   ي  آيه
ي انـس بـه زن همـان مـودت و            بنابراين منشأ گرايش مرد به زن و آرميـدن مـرد در سـايه             

   .)40:، ص19 (ه استها قرار داد رحمتي است كه خداوند بين آن
هاي كلـي طبيعـت اسـت     پديدهبيان  روم كه در مقام      ي  عام بودن آيات قبل و بعد سوره      

نيز نوع انسان باشد نه صنف خـاص و مـراد    » كم«كند كه مقصود از خطاب        چنين اقتضا مي  
ـ  .انـد  اعم از زن و مرد باشد تا وحدت سياق آيات محفـوظ بم             ، شريفه ي   در آيه  »ازواج«از   ه  ب

 بلكه بيانگر ، خلقت نيستي  مزبور و آيات مشابه ديگر در صدد بيان فلسفهي  آيه ،اين ترتيب 
زن و مرد   . باشد  روحي ميان اين دو مي     ي  تشابه اصل خلقت زن و مرد، وحدت نوعي و رابطه         

اين نياز محدود به نياز جنـسي  . شود زيستي آنان تأمين مي  همي نيازهايي دارند كه در سايه    
 امـا احـساس نيـاز همـسران بـه           ،گرايـد    زيرا نياز جنسي رو به ضعف و سـستي مـي           ،نيست
ن سكون را انـس     ابرخي از مفسر   ، به همين جهت   .)91:، ص 2ج،  24(ديگر مستمر است     يك

رحمـت  و منشأ گرايش مرد به زن را مـودت و            )2763:، ص 5ج،  35(كنند   روحي تفسير مي  
حمت مؤيد تـصويري اسـت كـه در ايـن آيـه از روح               دو عنصر مودت و ر      ذكر .دانند الهي مي 

ديگـر    دو وجودي كه به تنهايي دچار خأل و كمبودند و در كنار يـك              ؛شود  انساني ترسيم مي  
 پاسـخ   يخـود بـه نيـاز ديگـر          يروحـ  از اين رو هر يك با هويت خاص          .رسند  به آرامش مي  

  . تريزي شده اس گويد و اين هويت خاص رواني در آفرينش همسران پي مي
انـد    داده غريـزي  ي   به اين آرامش جنبه    ، با توجه به نقش زن در نظام زوجيت        نيزبرخي  

ديگـر آفريـده      و معتقدند كه هر يك از زن و مرد بـراي يـك             )166-165 :ص، ص 16 ج ،31(
   .)119 :، ص41(اند  شده
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 بنـابراين   ؛ دو جنس مذكر و مؤنـث بـراي تكثيـر و توليـد نـوع اسـت                 درآفرينش انسان   

اي آفريـده    مـرد و زن بـه گونـه       .  طفيلي باشـد   ياصل و ديگر  صنف  د يكي از اين دو      وش نمي
 اگـر وجـود   .اند كه هر يك به تنهايي ناقص است و هر ناقصي به دنبال رفع نقص اسـت         شده

بـه كمـال دسـت      روش  رسد، زن نيز به همـين         مرد در كنار زن، كامل شده و به آرامش مي         
  2.وجود دارديان آن دو  متقابل ماي  رابطهزيرا ،يابد مي
  آفرينش حوا در روايات. 3. 3

  : دسته روايت وجود دارد آفرينش حوا دوي  درباره،ته بندي كليدر يك دس
تـرين   پـشت آدم از كوتـاه     ( چپ آدم يا ضـلع او        ي  رواياتي كه خلقت حوا را از دنده       )الف

، 11ج ،40 ؛5:ص ،3، ج32( داننــد يمــ) اســتخوان وي كــه ســمت چــپ بــدنش قــرار دارد
 429:، ص1ج،12 و   47، ح 189: و ص  45، ح 116:و ص 43ج،  115: و ص  2، ح 100-99:صص
  .)4،ح337:، ص5جو 

و برخـي ايـن روايـات را        ) 22:2 ،همـان  ،2(اين احتمال با متن تورات نيز انطبـاق دارد          
صحيح شمرده و دليل صحت اين دسـته از روايـات را احاديـث تـشخيص خنثـي از طريـق                     

 بـه خنثـي از      ،هـاي خـويش    در قـضاوت  ) ع(كه حضرت علي   اند و اين   هها دانست  شمارش دنده 
  .)116 :، ص11ج ، 40  و238-237:ص، ص6ج ،5(داد  هايش ارث مي طريق شمارش دنده

ي چپ آدم با     ي آفريده شدن حوا از دنده       كه با مطرح كردن اشكاالت نظريه      رواياتي )ب
 حوا مانند آدم از گل آفريده شده        ،رواياتبا استناد به اين     . اند صراحت اين نظريه را رد كرده     

 ،14 و1 ، ح 220:، ص 11 ج ، 40 ؛1، ح 28 ، ب 352:، ص 20ج ،20 ؛413:، ص 1ج ،15 (است
  .)401:، ص9ج

ال شد؛ و ايـن  ؤ خلقت حوا سي درباره) ع( از زراره بن اعين روايت شده كه از امام صادق    
امام .  چپ آدم آفريد   ي  خرين دنده خداوند حوا را از آ    : گويند كه نزد ما مردمي هستند كه مي      

تـوان گفـت كـه خداونـد تـوان       آيا مي. خدا از اين نسبت منزه و پاك است   : فرمود) ع(صادق
 او نباشد و راهـي بـراي سـخن مالمتگـران            ي  نداشت براي آدم همسري بيافريند كه از دنده       

حكـم  چـرا چنـين    . كنـد  بازگذارد كه بگويند انسان بـا بخـشي از بـدن خـودش ازدواج مـي               
 خداوند آدم را از گل آفريـد و امـر           :سپس فرمود ... د؟ خدا ميان ما و آنان داوري كند       نكن مي

كه خواب را بر او مستولي ساخت، سـپس حـوا را             كرد به مالئكه كه بر او سجده كنند تا اين         
  .)2:، ص14، ج20 و 5-4:صص، 5ج ،5... (به طور نوظهور پديد آورد

 آفريـده شـدن حـوا از        متـضمن  ،تأييـد ايـن نظريـه     برخي ديگر از روايـات نيـز ضـمن          
: پرسـيدم ) ع(از امام بـاقر   : مقدام گويد عمروبن ابي   . دنباش ميگل مربوط به آدم     ي   باقيمانده

گوينـد؟ عرضـه      خداي عزوجل حوا را از چه آفريد؟ فرمود اين مـردم در ايـن بـاره چـه مـي                   
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 مگـر خـدا     ؛گوينـد   دروغ مي :  فرمود .هاي آدم آفريد    اي از دنده    گويند او را از دنده      مي: داشتم

 پس او را از چـه       ؛فدايت شوم :  آدم خلق كند؟ عرضه داشتم     ي  عاجز بود كه او را از غير دنده       
خداونـد  : فرمود) ص(رسول خدا : پدرم از پدران بزرگوارش نقل كرد كه گفتند       : آفريد؟ فرمود 

ا از آن گـل آفريـد و        گـاه آدم ر    متعال مشتي از گل را برداشـت و آن را مخلـوط نمـود و آن               
، 379:، ص 3 ج ،5 ؛10، ح 336:، ص 1 ج ،11(مقداري زياد آمد حوا را از آن زيادي خلق كرد           

  .)232 :، ص4ج  ،31  و46، ح116 :، ص11ج، 40
  ارزيابي و بررسي روايات. 4. 3

  :رسد  توجه به نكات ذيل ضروري به نظر مي،در ارزيابي روايات
 آدم اسـت در تعـارض بـا سـاير     لقـت حـوا از بـدن       اول كه بيـانگر خ     ي  روايات دسته  -1

كه اشاره شد   چنان  هم .گيرند كه از طريق اهل بيت نقل شده است         احاديث و رواياتي قرار مي    
نامد و با استناد به روايـت زراره بـن           گو مي   گويندگان آن را دروغ    ،با رد اين نظر   ) ع(امام باقر 

) ع( امـام صـادق    ،)379: ، ص 3ج ،4( است    نيز آمده  علل الشرايع  كه به طور مسند در       ،اعين
 بلكه خلقت حوا را امري بـديع و  ،شمرد  چپ آدم را نادرست ميي نه تنها خلقت حوا از دنده    

  .داند نوظهور مي
چه را كه  موافق با كتاب الهي اسـت            آن ،برخي براي رفع تعارض ظاهري اين روايات       -2

  .)89-88 :ص ص،37( كنند د رد ميپذيرفته و بقيه را در صورتي كه قابل تأويل نباشن
 زيرا ظـاهراً ايـن مطلـب رأي         ،اند   اين روايات را حمل بر تقيه كرده       نا از مفسر  برخي -3

 برخـي ديگـر ايـن       ).116 :، ص 11، ج 40(غالب آن زمان و با قول عامه موافـق بـوده اسـت              
گويند حوا از    ميهايي كه     زيرا روايت  ،)174 :، ص 4 ج ،16( اند روايات را از اسرائيليات شمرده    

-24: 2، همـان  ،2 (باشـد  چه در تورات ذكر شده است موافق مـي  ضلع آدم آفريده شد با آن 
گردد  د نيز مطرح مينجا نشأت گرفته باش    از آن  يين روايات چنكه    از اين رو احتمال اين     ؛)18

  .)147 :، ص1، ج31(
) ع(جنـاب آدم  در موضـوع داسـتان      ) صـحابه و تـابعين    (گذشـتگان   : گويـد  ابن كثير مي  

شود و براي تحقيق و      ها از اسرائيليات محسوب مي     اند كه غالب آن    مطالب بسياري نقل كرده   
ها  چه نقل شده داناتر است و برخي از آن         بررسي نقل شده است و خداوند متعال به حال آن         

  .)84 :، ص3، ج8( زيرا با حقايقي كه در اختيار ماست منافات دارد ،قطعاً خالف واقع است
  

  گيري نتيجه. 4
 بـه صـورت    هنـوز ، كـه عـصر شـكوفايي علـم اسـت     ، در قرن اخير، حتي انسان چيستي

هـاي اعجـاب      پيشرفت ي   همه ه زعم  بشر ب  ي  اي كه انديشه     به گونه  ؛باقي مانده است  معمايي  
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واضـع علـم    ) 1945-1873(يس كـارل    سآلكـ . كنـد    در حل آن اظهار نـاتواني مـي        ،آميزش
هاي تمام علومي كه انسان را       به خوبي روشن است كه تالش     «: يدگو  شناسي جديد مي   انسان

  ما از خـود، هنـوز بـسيار نـاقص اسـت       اند به جايي نرسيده و شناخت       مورد مطالعه قرار داده   
  ايـن موجـود را    بنابراين براي شناخت انسان بايد به سراغ كسي رفت كه           . )5-4 :ص ص ،36(

ي  كـه بـه حقيقـت آفـرينش پيچيـده     نيست ان آفريدگار انسكسي جز د و او  سشنا ميكامالً  
  . و اسرار او آگاه استانسان

مفسران فريقين بـه    آراي  آدم و حوا و بررسي      آفرينش  با نگاهي به فرآيند خلقت انسان،       
   :يابيم نتايج ذيل دست مي

 يعنـي  ؛نـد ا مفهوم انسان مشتركسرشت خويش، يعني   زن و مرد در اصل و اساس         )الف
است اين است كه انسان مفهوم واحدي است كه بـر زن و مـرد اطـالق                 چه ثابت و مسلم      آن
ت آدم و   انـد كـه در خلقـ        ن عامه چنين استنباط كرده    چه غالب مفسرا  بنابراين اگر  .گردد  مي
 تنها ، حتي اگر ثابت شود كه زن از بدن مرد آفريده شده ، است  يكي اصل و ديگري فرع     ،حوا

 ربطـي بـه حقيقـت وجـودي او كـه             و اين امر   شود  ثابت مي طفيلي بودن زن از نظر جسمي       
آراي و   ، روايات معتبـر   قرآن با استناد به آيات      ،از طرف ديگر  .  غيرجسماني است، ندارد   يامر

ر دو از يـك جـنس آفريـده    ه آدم و حوا ،غالب مفسران شيعه و برخي ديگر از مفسران عامه       
  .بديع و نوظهور بود) همانند آدم(اند و خلقت حوا  شده

 زن و مرد بودن، دو نـوع  واست خلق شده حقيقت واحدي   از   انسان   ،قرآنديدگاه  از   )ب
هـايي   در عالم خاك اسـت و تفـاوت  انسان  تعين، دو لباس، دو تنزل و دو شكل بروز و ظهور            

سـت و   ا هـا  شود ناظر بر خصوصيات فرودين آفرينش آن       كه در خلقت زن و مرد مشاهده مي       
  .شود حسوب نمياوت در ذات، اصل و اساس خلقت مفت

باشـد و     ذكوريـت و انوثيـت بـراي توليـد نـسل مـي             :گويـد    مـي  قرآنسينا با الهام از       ابن
شوند و اصـوالً حـاالت مؤنـث و مـذكر و              هاي تناسلي بعد از تحقق حيات عارض مي        دستگاه

توان زن   بنابراين نمي  .شوند  امثال آن از عوارضي هستند كه بعد از تنوع موجودات عارض مي           
طور كه حيوان سياه و سـفيد هـست           همان .يا دو صفت ذاتي دانست    بودن را دو فصل     و مرد   

   .)42: ص،6(باشد  در همين حد انسان هم مؤنث و مذكر مي
 همان روح است و جسم تنهـا ابـزاري بـراي تكامـل بـه                قرآن واقعي انسان در     هويت )ج

  .)29/حجر(رود  شمار مي
ر نياز به ابزار دارد تا از يك سو از آن استفاده            گونه كه نجا   همان: گويد  صدرالمتألهين مي 

، 30( انـد    گونـه    روح و بدن نيز همـين      ،كند و از ديگر سو آن را تحت كنترل خويش درآورد          
دارد  هر يك از ما روحي بسيط، الهي و تغييرناپـذير  ، به اعتقاد افالطون   .)1، فصل 4، باب   8ج
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كنـد و تفكيـك زن و          مجرد او تأمين مي    روحرا  بنابراين تمام حقيقت انسان      ؛)13 : ص ،43(

جا كه سخن از قـرب الـي اهللا     مرد نقشي در تنوع و تعدد حقيقت و هويت انساني ندارد و آن            
» لقد خلقنا االنسان في احسن تقـويم  «و در جايگاه    » ت فيه من روحي   خنف«است، در مرتبه    

  .جنسيت و زن و مرد بودن فاقد موضوعيت است
  

  ها يادداشت
  . مفسران شيعه، شيخ ابوالفتوح رازي نظر گروه اول را پذيرفته است از بين-1
گويد اكثر مفسران معتقدند     نساء با ذكر هر دو ديدگاه مي      ي    اول سوره  ي  فخر رازي در تفسير آيه     -2

 :، ص 9ج ،24( باشـد  كـه وي از جـنس آدم مـي          در صـورتي   ، چپ آدم خلق شده است     ي  حوا از دنده  
 حـوا را از آدم و طفيلـي او          ،يز اين اعتقاد را كه اكثر مفسران در گذشته        طبرسي و رشيدرضا ن   ). 167
گويد اين آيـه    رشيدرضا مي.)327:، ص4ج ،26 و  114:ص ،11ج ،32(اند    دانستند، باطل شمرده   مي

 بنابراين معني در تمام ايـن آيـات         ،است...  و   11/، شوري 72/، نحل 21/مشابه آيات ديگري مانند روم    
توانند با نسبت دادن      چپ آدم خلق شده است نمي      ي  اني كه معتقدند حوا از دنده     يكسان است و كس   

 . اين آيه را از اسلوب آيات مشابهش خارج كنند، اول سوره نساءي رأي خود به آيه
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