
رابطه عاطفه و احساس با جنسیت
ضمن این که مرد و زن را آرامش گر سوره روم 21در آیهقرآن کریم، در . آیات قرآن و روایات اسالمی بر عاطفی بودن زن داللت دارند

اره شده روایات نیز به این کارکرد زنان اشدر . استیکدیگر می داند بر جایگاه آرامش گری زن برای مرد و خانواده تأکید بیش تری شده 
عالمه طباطبائی حیات زن را عاطفی قلمداد . اکثر اندیشمندان اسالمی از وجود استعداد عاطفی در زنان سخن گفته اند. است

و معتقد است ( 350، 1396جوادی آملی، )و آیت اهلل جوادی آملی زنان را سرمایه عاطفی جامعه می داند( 51، 1395طباطبائی، )کرده اند
ت این رقت دل، عاطفه و احساس باعث می شود که آن ها در در ذکر و مناجات که یکی از راه های تعالی انسان و رسیدن به قرب الهی اس

عالمه تهرانی نیز زنان را دارای بنیانی ظریف و احساسات و عاطفه قوی و تفکر متناسب با آن (. 304جوادی آملی، .موفق باشند
و با بیان تفاوت میان شهوت و رأفت، این ویژگی را « رأفت»شهید مطهری با به کارگیری واژه (. 34، 1392حسینی طهرانی، )می داند

.شاهکارهای آفرینش و چیزی فراتر از حس استخدام و منفعت طلبی می داند 
و جنسیت در عهد قدیماحساسات 

لب اغ. در عهد قدیم، دیدگاه مثبتی نسبت به احساسات انسان وجود دارد و این احساسات در آیات مختلف توصیف و بحث می شود
در سفر پیدایش احساس های عشق، لذت، ترس و (. Ivry, 2007, 396)شخصیت های عهد قدیم احساسات خود را بروز می دهند 

شخصیت هایی از جمله شائول، سرایندۀ مزامیر و (. 3: 37؛ 18: 29؛ 5: 4؛ 6: 3پیدایش : برای مثال)احساسات مقابل آن ها بیان می شود 
:  18؛ 21: 8؛ 5: 6؛ 15و 10: 4پیدایش )خداوند نیز دارای احساسات رحمت و خشم است . عاشقان در غزل غزل ها افرادی احساسی هستند

یهوه بنی اسرائیل را (. 6: 34؛ 6و 5: 20خروج )در سفر خروج نیز خداوند با احساس های خشم و رحمت توصیف می شود (. 31: 29؛ 17
خداوند انسان را نصیحت (. 12: 10و 5: 6تثنیه ).بترسنددوست دارد و از آن ها می خواهد که آن ها نیز به او عشق بورزند و همزمان از او 

ا انجام می کند که احساس نفرت و هوس را از خود دور کند، با دیگران با عشق و مهربانی رفتار کند و با شادی و لذت، فرامین خداوند ر
خداوند به بندگانش برکت می دهد، هم برکت مادی و هم برکت معنوی، که (. 11: 16؛ تثنیه 18و 17: 14؛ الویان 14: 20خروج )دهد 

(.Ivry, 2007, 396( )به بعد17: 65؛ اشعیا 26-24: 6اعداد )موجب ارامش و شادی آن ها می شود 
برای مثال، در عهد قدیم احساس (. Kruger, 2015, 414. )احساسی بودن ویژگی زنانه نیستمعتقدند بر اساس آیات عهد قدیم برخی 

:  19؛ دوم سموئیل 15-14: 45پیدایش )ناراحتی که با گریه کردن همراه می شود، خاص زنان نیست و برای مردان نیز گزارش می شود 
؛ اول پادشاهان 30: 43پیدایش )احساس رحم و مهربانی نیز به زن و مرد نسبت داده می شود (. 12: 2؛ ایوب 14: 13؛ دوم پادشاهان 1-2
سبت اما دربارۀ احساس خشم و غضب، موردی در عهد قدیم مشاهده نمی شود که بیان کند زنی خشمگین شده است یا شخصی ن(. 26: 3

ردان پیشگام بر این، دربارۀ احساس عشق و محبت نیز می توان گفت که بر اساس آیات کتاب مقدس، معالوه . به زنی خشمگین شده باشد
و 4و 1: 13؛ دوم سموئیل 15و 4: 16؛ 16: 14؛ داوران 15: 21؛ تثنیه 3: 34؛ 30و 18: 29؛ 67: 24پیدایش )در اظهار محبت هستند 

:  5امثال)البته در ادبیات شاعرانۀ عهد قدیم در مواردی از عشق دختران نسبت به پسران سخن می گوید (. 2و 1: 11؛ اول پادشاهان 15
د اما در ادبیات روایی و داستانیِ عهد قدیم، فقط در یک مورد است که دختری ابتدا عشق خود را به یک مر(. 8: 5؛ 5: 2؛ غزل غزلها 19

(. Kruger, 2015, 414( )20: 18اول سموئیل )نسبت به داود است ( دختر شائول)اظهار می کند و آن اظهار عشق میکال 
ان آنها معتقدند زن. ، صحیح نمی دانند«بر اساس کتاب مقدس، مردان عقالنی اند و زنان احساسی هستند»برخی این عبارت را که 

استدالل این افراد بر اساس آیاتی از عهد قدیم، زنان (. Mickelsen, 2010, 9)احساسی تر از مردان و مردان عقالنی تر از زنان نیستند 
وند انتخاب می برای مثال دبوره، قاضی و داور بنی اسرائیل است که توسط خدا. نیز می توانند رهبری و مدیریت یک قوم را به عهده بگیرند

و بنابراین به نظر می رسد به طور کلی عهد قدیم بر تفاوت بین زن(. 5و 4و باب 16: 2داوران )شود و با دشمنان بنی اسرائیل می جنگد 
.مرد در موضوع احساسات تاکید ندارد

در طول قرن های متمادی انسان ها با تکیه بر عناصر هویت بخشی که برگرفته از ویژگی های تکوینی و فرهنگ زمانه شان بوده است 
یکی از مؤلفه های مهم هویت بخش برای هر انسان عواطف و . شخصیت خود را شکل داده و به تبع زندگی شان را سامان بخشیده اند

بیش تر فیلسوفان بزرگ کالسیک، . احساسات هستند که اهمیت آن در قرن های اخیر بیشتر از گذشته بر متفکران روشن شده است
شگفت آور این است که در بخش زیادی از . افالطون، ارسطو، اسپینوزا، دکارت، هابز و هیوم، نظریه های مشخصی درباره عاطفه داشته اند

با این وجود، در سال های اخیر، دوباره به عواطف در . قرن بیستم، فیلسوفان ذهن و روان شناسان معموالً عواطف را نادیده می گرفتند
عواطف و احساسات انسان از آن (. 11، 1396رونالد د سوسا، )فلسفه و نیز در شاخه های دیگر علوم شناختی توجه جدی شده است 

انگیزه بدون هیجان و . رفتار از انگیزه برمی خیزد. جهت اهمیت دارد که هر رفتاری باید جنبه عاطفی داشته باشد تا به وقوع بپیوندد
پس برای درک رفتار انسان ها باید . عاطفه، از نیروی الزم برای حرکت و رهگشایی و نیز از جهت مندی مطلوب برخوردار نخواهد بود

چه بسا باید تفکر را چنان تعریف کنیم که این جنبه ها را نیز در . عالوه بر تفکر، انگیزه، هدفمندی و هیجان را نیز بررسی کرد
در میانه تمام این مباحث علمی یک نکته به چشم می خورد و آن این که زنان در برخورداری از عواطف و (. 8، 1392قاسم زاده، )برگیرد

در تحقیقات روان شناسان و البته در برخی متون دینی صراحتاً بر این ویژگی زنان تأکید . احساسات تفاوت های زیادی با مردان دارند
با توجه به اهمیت و . از این جهت این پژوهش به دنبال پیگیریِ ریشه این مفهوم اساسی و بنیادی در کتب مقدس است. کرده اند

محوریت متون مقدس در استنباط آموزه های دینی اسالم و یهودیت، هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای احساسات در قرآن و عهد 
استقدیم با تاکید بر متغیر جنسیت 

قرآندراحساسوعاطفه

فهانی،اضراغب)باشددیگرطرفیکبهمتمایلوشودخموخوردهتادیگرشطرفبهآنطرفیکمی شودکهگفتهچیزیبهعطف
شدهذکرکریمقرآندرمرتبهیکعطفریشه.(1385،204مصطفوی،)استرأفتبهکردنپیداتمایلعطفدراصل.(1383،615
درمصوعاطفمؤنث.می گردداطالقدیگرشیءبهشیءیاوطرفینیگرایش هایمطلقبهلغتدرعاطفه.9و8آیهحج،سوره.است

دروقتیولینداردخاصیارزشیبارومی دهدتمایلمعنیذاتاًعطفکلمه.استآمدهرغبتومیلاعوجاج،معنایبهعطفآن
وجودواالرحاماولبینکهاستخاصیشفقتورحمتمعنیبهعاطفه.می کندپیداخاصیمعانیمی گیرد،قرارتربیتوتعلیممنظومه

.(1390،6صنوبری،).استرفتهکاربه...ودوستیعفو،شفقت،رأفت،رحمت،عنایت،مهربانی،الفت،:معانیبهعاطفهروایات،در.دارد

کهونه ایگبهیکدیگرند،برمترتبتحقق،نظرازفوقمقولهسه.می شوداطالقعملوعاطفهادراک،فرماندهیمرکزبهقلبقرآندر
حساببهنسبتانسانکههنگامیمثالعنوانبه.می شودعملموجبعاطفی،مقوالتوعاطفیمقوالتایجادباعثادراک،ومعرفت

.(عملانجام)می کنددوریگناهازو(عاطفیحالتایجاد)کردهپیدارجاوخوفحالت،(موضوعدرک)می شودآگاهقیامتدرکتابو
همینبه.می شودحاصلآنتبعبهعملوعاطفیمقولهدوواستقلباساسیشأنمعرفت،وادراکیعنیاولیفوق،کارکردسهاز

.(1392،117نراقیان،)گرفته اندعقلمعنایبهراقلباحادیث،ازبعضیولغتکتبدرکهاستدلیل

لموبهایبصرونالاغینولهمبهایفقهونالقلوبلهمو»:می فرماید179آیهاعرافسورهدرقلبیشناخت هایاینتأییددرقرآن
وترزبینتیکهاستانسانشناختیمنابعازیکیاستانسانیعواطفمرکزومحلکهانساندلوقلبپس.«...بهایسمعونالاذان

عدادهایاستوتوانایی هامهم ترینازیکیعاطفهمعتقدنداسالمیمتفکرین.استحسیوعقلیمنابعازمطمئن تروواقع بین تر
زیرااست؛انسانیحیات خاص و داردمعرفتی  ریشه کهمی داندانسانی ادراکات جزءراانسانی عالی عواطف اسالم .استانسانهشت گانه

صورت قلب درکه است ادراکاتی نوع بامتناسب نیزعاطفه شکل دلیل همین به.می گیردشکل قلب درقلبی ادراکات ازپس عاطفه 
واقعرد.نمایداجراراآنمغزتامی کند،صادرخود تحلیل وتجزیه وادراک بامتناسب خاصی عاطفه صدوردستورقلب .استگرفته 
آن نوع وضعف وشدت .می شودایجادمعارفآنبهعملووحیانیمعارفبهایماناثردرعاطفه.است قلب رفتاروزبان عاطفه

.(1385،253زاهدی،)استانسانیرفتاردرآنبروزواست قلبی ادراکاتنوع وتمایالت شدت بامتناسب 

ریشهاساحسزیرا.باشندمیمتفاوتیکدیگرازکلیبهمقولهدواینوباشدنمیاحساساتواحساسمقولهازانسانیعالیعواطف
احساسوهمسرخواهیاحساسوشهوتاحساسوغضباحساسمثل.استمشترکحیواناتبازمینهایندرانسانوداردغریزی

یادادتغییرتوانیمفیزیولوژیکیوبیولوژیکیتغییراتبارااحساساتلذا.قبیلاینازوتشنگیوگرسنگیاحساسوفرزنددوستی
اثرریکدیگبرباشند، میفعالانسانوجوددردوهرعاطفهواحساسچونالبته.بخشیدضعفوشدتتوانمیراآنبروزوظهور

مشکلانساناررفتدریکدیگرازمواردبسیاریدرمقولهدواینتفکیککهطوریبه.نمایندمیترپیچیدهراانسانرفتاروگذاشته
.است

عواطفهبعواطفتقسیم.می شودتقسیمایجابیوسلبیقسمتدوبهلذااست؛منفیومثبتوجهدودارایقرآندیدگاهازعواطف
پیش بینیرایرتغیبههنجاریتعهدمستقیمبه طورمثبتعاطفهمعتقدندآن ها.هستنیزغربیروان شناسانتأییدموردمنفیومثبت

براتی،)دمی شوهنجارهابهتوجهوتکالیفتکمیلبرایدرونیانگیزهبهمنجرمثبتعاطفهمعتقدندروووآیرنهم چنین.می کند
.(1393دری،وعریضی

. رسی می شودابتدا مسئلۀ احساسات و جنسیت در قرآن کریم بر. این پژوهش با رویکرد مقایسه ای و به روش اسنادی و توصیفی تحلیلی انجام می شود
.در پایان دیدگاه این دو متن مقدس مقایسه می شود. سپس دیدگاه عهد قدیم در این باره ارائه می شود

در عهد قدیم به جهت ماهیت تاریخی . مقایسه بین قرآن و عهد قدیم درباره مفهوم عواطف و احساسات چند نکته شایان ذکر استدر
بیشتر به بروز و ظهور عواطف و احساسات پرداخته شده است این در حالی است که قرآن حتی در پرداخت به وقایع تاریخی به 

جنبه هایی تأکید دارد که وجه هدایتی دارند و کمتر کنش ها و واکنش های انسانی محل بحث است و به همین جهت کمتر بروزات 
در خالل آیات قرآن مفهوم شناسی عواطف و احساسات قابل ردیابی طرف دیگر از . عاطفی یا احساسی شخصیت ها در آن دیده می شود

در . است و در پی این مفهوم شناسی تمایز عواطف و احساسات قابل دریافت است ولی در عهد قدیم به این مسأله توجهی نشده است
ارتباط با نسبت این مفاهیم با جنسیت نیز در قرآن تأکید بیشتری به عاطفی بودن زنان دیده می شود و زنان، تسکین دهنده تالطم

درونی و روانی مردان معرفی شده است ولی در عهد قدیم اشارات مستقیمی در این زمینه وجود ندارد و تحلیل های اندیشمندان نیز از 
.این مسأله متفاوت است
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سیتاحساسات در قرآن کریم و عهد قدیم؛ با تأکید بر متغیر جن
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