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 چكيده

اين نوشتار بر آن است كه با نگرش تفسيري و روايي چگونگي مبـدأ آفـرينش زن را   
بررسي نمايد؛ از اين رو با بررسي روايات كتب معتبر حديث، نزد محدثان شيعه و سـني،  
كه در بسياري از كتب تفسيري بازتاب يافته، به ارزيابي اين روايات پرداخته شده اسـت.  
در روايات اهل سنت به اين نكته تفطن يافته كه، معناي واقعي روايات غير از آن معنايي 

ي  اند؛ ضمن آنكه ناقل روايات اهل سنت، دو تن از صحابه است كه علما ومفسران فهميده
انـد؛   اند كه متهم به كـذب و يـا نقـل اسـرائيليات     اهللا عليه و آله) بوده پيامبر اسالم(صلي

باشـند.   بنابراين اين روايات براي اثبات چگونگي آفرينش اوليـه ي زن، قابـل اعتنـا نمـي    
برخي از روايات شيعه نيز متأثر از روايات اهل سنت بوده؛ گرچه برخي ديگر به صراحت، 

رده و برخـي ديگـر، داراي وجـوه معنـايي مشـترك      استقالل زن در آفرينش را تأييد كـ 
كنـد. در   هستند؛ اما مجموع روايات كتب شيعه فرع بودن زن در آفرينش را تأييـد نمـي  

نگرش تفسيري با بررسي نظرات مفسران بنام شيعه و سني به ايـن نتيجـه رسـيده كـه     
بسـان   مفسران اهل سنت عموماً تحت تأثير روايات آفرينش زن بـوده و مفسـران شـيعه   

تـوان گفـت    باشند. اما با بررسي آيات مربوطه مـي  احاديث شيعه، گرفتار اختالف نظر مي
كه ظهور برخي از آيات بيانگر استقالل آفرينش زن و هم جنس بودن زن و مرد در اصل 

 وجود است و از اين جهت هيچ كدام، از نظر خلقت بر ديگري برتري ندارد.  
 

 ها كليد واژه
 ل سنت، تفسير، روايت، شيعهآفرينش زن، اه

 درآمد
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با توجه به اختالفاتي كه پيرامون مبدأ آفرينش زن و مرد، ميان اقوام، ملل و مـذاهب  
گوناگون وجود دارد و تأثير بسزايي كه اين مسئله در نگاه بـه شخصـيت زن ايفـا كـرده،     

در الزم است نگرش قرآن در رابطه بـا چگـونگي آفـرينش زن و مـرد تبيـين گـردد، تـا        
راستاي آن بتوان نسبت به منزلت هر يك از آنها به معرفتي صحيح و دركي استوار نائـل  
گرديد؛ چراكه قرآن در نزد مسلمانان سخني است كه از وجود مقدس خداوند متعال بـر  

ي انسان است؛ از اين  اش نازل شده و هم او خالق و آفريننده دل و جان رسول و برگزيده
تواند انسان را به حقيقـت آفـرينشِ او، رهنمـون شـود، سـخن       رو بهترين سخني كه مي

كسي است كه به دست قدرت خـويش او را آفريـده و هـر كـس كـه بخواهـد سـخن از        
ي انسان به ميان آورد، بايد به منبع فيض او متصل بوده و اخبار غيب عالَم  آفرينش اوليه

ت از حقيقـت عـالَم بـه ديگـر     هستي را از جانب او دريافت نمايد تا بتواند گزارشي درسـ 
ي مركـزي وحـي الهـي و روايـات      انسانها برساند؛ از اين رو آيات الهي بـه عنـوان هسـته   

معصومين به عنوان مبين وحي، بهترين راه براي شناخت مبدأ آفرينش انسـان بـه ويـژه    
 باشد.     زن مي

م آيات وحياني بر اين اساس با در نظر گرفتن تأثير عميقي كه روايات در تفسير و فه
قرآن داشته، ضروري است تا با كاوش در سند و متن روايات نقل شده در كتب حـديثي  
فريقين، آيات مربوط به آفرينش زن را مورد بررسي قرار داده؛ تا نگرش قرآن به جايگـاه  
شخصيتي زن از ديدگاه مفسران واقعي قرآن، كه رسول گرامـي اسـالم و ائمـه طـاهرين     

 باشند، به دست آيد.  م ميصلوات اهللا عليه
اين نوشتار بر آن است كه روايات و نظرات علما و محدثان فريقين به صورت جداگانه 
مورد ارزيابي قرار گيرد و سپس نظرات مفسران فريقين در ذيل آيـات مربـوط بـه مبـدأ     

 آفرينش زن، مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
 

 مبدأ آفرينش زن
ه از آن به مبدأ آفرينشِ او تعبير شده، مباحث بسـياري   ي وجود زن، ك ي اوليه هسته

گيري او يكي از  ميان دانشمندان به دنبال داشته است. منشأ خلقت زن و چگونگي شكل
مباحث جدي در آفرينش انسان است. در گوهر وجودي زن و مرد چهار احتمـال وجـود   

 دارد:
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تمايز بوده، و هر يك داراي اين كه خلقت زن و مرد از دو گوهر مستقل و دو جنس م -1
 باشد.  آثار خاص و لوازم مخصوص مي

هر دو از يك گوهرند و هيچ امتيازي ميان آنها از لحاظ گوهر وجودي نيست، مگر به  -2
 اوصاف اكتسابي و اخالق تحصيلي و . . . 

مرد اصالتاً از گوهر خاصي آفريده شده و سپس زن به طور متفرع بر آن آفريده شده  -3
 . است

زن باألصاله از گوهر معيني آفريده شده و سپس مرد به صورت طفيلي و فرع بـر آن   -4
 خلق گرديده است. 

احتمال اول، جايگاهي در تفسير و شواهد قرآني و مانند آن ندارد و احتمـال چهـارم   
) امـا  41-40، 1383نيز فاقـــد هرگونه شواهـــد قرآني و روايي اسـت.(جوادي آملـي،   

هاي دوم و سوم شواهدي از روايات وجـود دارد كـه الزم اسـت     دام از احتمالبراي هر ك
 مورد بررسي قرار گرفته و با مراجعه به قرآن در مورد اين روايات قضاوت شود. 

 
 نگرش روايي 

با توجه به نقش تأثيرگذار روايات در تفسير قرآن و فهم آيات الهي، اين نوشتار بـرآن  
نقل شده از كتب حديث شيعه و سني، ديدگاه روايـي فـرق    است كه با كاوش در روايات

در رابطه با آفرينش زن را مورد ارزيابي قرار داده و نظرات هر كدام را مورد نقد و ارزيابي 
 قرار دهد.

 
 سنت اهل روايات بررسي

حواء سـالم   -عالم زن اولين خلقت مورد سنت در اهل حديثي معتبر در نزد كتب در
گرديده عباراتي اسـت كـه    نقل) آله و عليه اهللا صلي(اكرم رسول قول از هآنچ -اهللا عليها

صـورت   -آدم -همسـر او  ي استخوان دنـده  از مبدأ آفرينش زن اينگونه فهميده شده كه،
 اي ي او را تشكيل داده، به گونـه  ي اوليه موجود در آن استخوان كه هسته و انحناء گرفته
 .  ندارد شدن راست قابليت كه است

 :است آمده صحيح بخاري رد
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 فـان  أعـاله  الضـلع  فـي  شـئ  اعـوج  وان ضلع من خلقت المرأة فان بالنساء استوصوا«
 و178 /4 تـا،  بي مسلم،(» بالنساء  فاستوصوا اعوج يزل لم تركته وان كسرته تقيمه ذهبت

 )103 / 4 ق،1401 بخاري،
اي]،  يـا از دنـده  سفارش [مرا] در مورد زنان بپذيريد؛ چرا كه زن خميـده و مايـل [  «

آفريده شده است و ناهموارترين قسمت آن، باالي آن است؛ پس اگر خواسـتي كـه آن را   
شكند و اگر به حال خود رها كني، هميشه در حالت اعوجاج خواهد ماند؛  راست كني، مي

 » پس سفارش [مرا] در مورد زنان بپذيريد.
 / 4 تا، بي مسلم،(آمده است. اين روايت با اختالف بسيار اندكي، در صحيح مسلم نيز

اي اسـت كـه مسـتقيم     ) ظاهر اين روايت بيانگر آن است كه ناهمواري زن به گونـه 178
نمودن آن به شكستن منتهي گشته و سودي نخواهد داشت؛ از اين رو بايد با اعوجـاج او  
مدارا نمود؛ چرا كه راست نمودن او، عواقب شومي همچون جدايي و طالق را بـه دنبـال   

واهد داشت؛ ضمن آنكه نبايد او را به كلي به حال خود رها نمـود؛ چراكـه بـر اعوجـاج     خ
خود باقي خواهد ماند و چه بسا منجر به انجام معصيت و يا ترك واجب گـردد؛ بلكـه در   
مسائل مباح بايد او را آزاد گذاشت، تا بر حال  طبيعي خود عمل نمايد؛ از اين رو بايد بـا  

هايش گذشت و بر ايـن اعوجـاج صـبر و     او برخود نمود و از لغزشماليمت و مالطفت با 
 )9/219،  ق1408 حجر، شكيبايي نمود تا تأليف قلوب بين آنها حاصل گردد. (ابن

 :شده نقل هريرة ابو از احمد مسند در
 تتركهـا  وان تكسـرها  تقمهـا  ان خليقـة  علـى  يستقمن ال ضلع من خلقن النساء إن«

 )497 / 2 تا، بي حنبل، ابن ( »عوج وفيها بها تستمتع
در اين بيان نيز توصيه به عدم پيگيري در راست نمودن انحراف زنان است؛ چرا كـه  
اين انحراف، طبيعت غير قابل بازگشت اسـت و كـامجويي از زن نيـز در صـورتي امكـان      

 رها گردد.  -طبيعت غير مستقيم و منحرف –پذير است كه او به همين حال 
 :گرديده ان همين توصيه نقلنيز بس سمرة از و

 ابـن ( »بها تعش فدارها تكسرها الضلع إقامة ترد ان انك و ضلع من خلقت المرأة إن«
 )5/8تا،  بي حنبل،

ناهمواري، انحنـاء   نوعي زن، خلقت در كه است اين روايات اين همه مشترك ي نقطه
  نيست. شدن راست قابل كه دارد وجود و خميدگي
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گيرد؛ چـرا   است كه متن و سند اين روايات مورد بررسي قرار ميدر اين نوشتار الزم 
ي آفـرينش   ي تفكرات بسياري از مفسران شيعه و سـني در مسـئله   كه اين روايات ريشه

 دهد. ي زن را شكل مي اوليه
 

 بررسي متن روايات
ميان شارحان احاديث اهل سنت، اخـتالف نظـر   » ضلع من خلقت«در مفهوم عبارت 

ي چـپ آدم اسـت    خي قائلند كه منظور، آفرينش حواء از اسـتخوانِ دنـده  وجود دارد؛ بر
)؛ ولي برخي ديگر بر اين اعتقادند كه تشبيهي در آن به كار 6/262ق، 1408 حجر، (ابن

رفته؛ به اين صورت كه اصل آفرينش زن بر اعوجاج و انحراف بـوده و زن در انحنـاء، بـه    
 ) 9/219ي انسان تشبيه شده است. (همان،  دنده

نيـز مـورد   » أعـاله  الضـلع  فـي  شـئ  اعوج وان«ي روايت اول، مفهوم عبارت  در ادامه
اند كـه آن، ضـرب المثلـي اسـت      اختالف قرار گرفته؛ به گونه اي كه برخي احتمال داده

براي باالترين جزء زن؛ چراكه باالترين قسمت او، سرِ اوست؛ از طرفـي زبـان كـه منشـأ     
ه زن است، در سر قرار دارد؛ از اين رو ناهموارترين جـزء زن،  اذيت و آزار انسان و از جمل

زبان اوسات كه در باالترين قسمت بدن او قرار گرفته است. معناي ديگري كه از عبـارت  
ترين قسـمت دنـده آفريـده شـده اسـت؛ و ايـن        فهميده شده، آن است كه زن از خميده

 مسئله بيانگر شدت اعوجاج و انحراف زن است(همان). 
 راي آنكه صحت احتماالت ياد شده، روشن شود، بايد به سه نكته اشاره شود.ب

در لغت عرب بيانگر دو معناست؛ هم به معناي اعوجاج (النهايه » ضلع«اول آنكه واژه 
) و انحـراف از حالـت اعتـدال (مجمـع البحـرين،       »ضلع«في غريب الحديث و االثر، ماده

) البته اين  »ضلع«وان پهلو(المصباح المنير ، ماده) آمده و هم به معناي استخ »ضلع«ماده
ي ديگـري   دو معنا آنچنان به هم نزديك بوده و مناسبت دارند كه به نظـر، يكـي ريشـه   

هايي اسـت كـه داراي خميـدگي اسـت و      است؛ چراكه استخوانِ دنده از جمله استخوان
ن از عبارت زير  كـه  توا نيز از همين باب است. اين مطلب را مي» ضلع«گذاري آن به  نام

 يكي از لغت شناسان بيان كرده، استخراج نمود:
لَع   الجـائر و المائـل، أخـذه مـن     : الضـالع « كتـاب العـين،   »(ألنهـا مائلـة عوجـاء     الضـِّ
 ) »ضلع«ماده
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» ضـلع «داند كه از واژه  مي» ضالع«او در اين عبارت، جائر و منحرف را از اين جهت 
شـده و علـت ايـن اشـتقاق را در ايـن دانسـته كـه ايـن          به معناي استخوانِ دنده گرفته

در ديدگاه وي، انحناء » ضلع«استخوان، مايل و منحني است؛ بنابراين معناي اصلي واژه 
و خميدگي است و معاني ديگر، هر چه هست، متفرّع بر اين معنا و به خاطر مناسبت بـا  

اري شـده كـه مفهـوم    گـذ  نـام » ضـلع «آن است؛ و اصوالً استخوانِ دنـده از ايـن جهـت    
خميدگي در آن لحاظ شده است. از سويي با توجه به اينكه در معنـا شناسـي ايـن واژه    
بايد نظر به معناي اوليه باشد؛ مگر دليلي بر عدول از معناي اصلي به معناي فرعي وجود 

همـان خميـدگي و   » ضـلع «توان نتيجه گرفت، كه معنـاي واژه   داشته باشد، اينگون مي
و دليلي بر عدول از اين معنا در دست نيست؛ جز آنكه مسـلمين و از جملـه    انحناء است

اند كه  دانشمندان علوم اسالمي به جهت ديگري بر معناي اشتقاقي و فرعي تمركز نموده
 توان در نكات دوم و سوم جستجو نمود.  شواهد و قرائن آن را مي

ن از آفـرينش زن از  شود كه سـخ  دوم آنكه با دقت در روايات ذكر شده، مشخص مي
در  »ضلع من خلقن«و يا » ضلع من خلقت«ي مرد نيست؛ چرا كه عبارت  استخوان دنده

 از عبارت فقهاء و شارحين احاديث است (ابـن » آدم ضلع من خلقت«آنها آمده و عبارت 
) كه در شرح روايـات ذكـر شـده، واژه    10/57 ق،1407و نووي،  6/262ق، 1408 حجر،

اند و ايـن   را در شرح اضافه نموده» آدم«ي استخوانِ دنده گرفته و واژه را به معنا» ضلع«
عبارت، آنچنان مورد قبول واقع شده كه در نـزد برخـي از علمـاء شـيعه و سـني، جـزء       
حديث تلقي شده و به عنوان سخن معصوم نقل گرديده است. شاهد اين مدعا همچنـان  

اهل سنت است؛ ضمن آنكه در اصول در اصول روايي » آدم«كه گذشت، عدم وجود واژه 
روايي شيعه نيز اين واژه در روايات موجود، ذكر نشده و اگر آمده، يـا روايـت مـذكور بـه     
صورت مرسل آمده و يا ضعيف السند بوده و يا آنكه متن روايت دچار ضعف است و يا در 

ايـات  جهت تكذيب اين عقيده كه آفرينش زن فرع بر مرد است، وارد شده اسـت؛ كـه رو  
 آن در بخش بررسي و تحليل روايات شيعه به تفصيل ذكر خواهد شد.

توان به ذهنيت اهل كتاب در آفرينش حواء اشاره نمود كه به تبعيت از  سوم آنكه مي
تكـوين از   كتـاب  در ي آدم است. كتب عهدين معتقد بودند كه مبدأ آفرينش حواء، دنده

 :آمده حوا آفرينش درباب) دوم فصل پيدايش، سفر(تورات 
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 امـا . نهاد نام را صحرا حيوانات همگي و هوا مرغان و بهايم تمامي، به آدم پس) 20(«
 آدم بـر  گرانـي  خـواب  خداوند و )21.(نبود پيدا باشد همراهش به كه ياوري آدم براي از

 در را گوشـت  و گرفـت  را پهلويش هاي استخوان از يكي پس خُفت؛ كه گردانيد مستولي
 سـاخت  زني بود گرفته آدم از كه پهلويي استخوان از خدا، خداوند و) 22.(كرد پر جايش

 از گوشتي و هايم استخوان از استخواني اين حال كه: گفت آدم و) 23.(آورد آدم به را او و
 »باشد... مي گوشتم

 :است آمده نهم و سي فصل در برنابا انجيل در هم چنين
 تنهـا  اينكـه  نيسـت  خـوش : رمـود ف ديـد،  تنهـا  را انسـان  خـداي،  چـون  پس) 29(«
) 32.(دل سـمت  از را اي دنـده  گرفت) 31.(كرد خواب در را او رو اين از پس،) 30.(باشد
 بـراي  زن گردانيـد  را آن آنگـاه ) 34.  (را حوا آن، از آفريد) 33.(گوشت از كرد پر را آنجا
  ».آدم

عـد از آن، بـه   در اين ميان، اختالط مسلمين با اهل كتاب چه در صدر اسالم و چه ب
طور طبيعي موجبات انتقال برخي از معارف اهل كتاب به مسلمانان را  فراهم آورده؛ بـه  
خصوص كه در ميان راويان احاديث،كساني هستند كه در ابتدا به كيش اهل كتاب بوده؛ 

  االحبـار  انـد؛ و كعـب   ولي به اسالم تمايل يافته و به ظاهر و يا در حقيقت مسلمان شـده 
ين شخصيت هاست و در بخش سند روايات اهل سنت به او اشاره خواهـد شـد؛   يكي از ا

ي آدم موجب شده تا آنـان   بنابراين ذهنيت آنها مبني بر آفرينش حواء از استخوان دنده
اخذ نمايند. مسلمين نيز به تبع آنان  -استخوان پهلو -را به معناي فرعيِ آن» ضلع«واژه 

ه و در نقلِ احاديث اين باب، نقل به معنا نمـوده؛ فهـم   همين معنا را در فهم واژه پذيرفت
خود را از احاديث وارده، به شكلي ممزوج با احاديـث نمـوده و در نتيجـه اصـل و شـرح      

را كـه از فهـم   » آدم«اند، از اين رو واژه  روايت را به كلي به عنوان متن روايت نقل نموده
ه نماينـد و بـه تـدريج، آنچـه در طـي      آنان نشأت گرفته و نه از اصل روايت، به آن اضـاف 

 ساليانِ دراز در اذهان مستقر شده، آن است كه زن در آفرينش فرع بر مرد است. 
 

 بررسي سند روايات
 احاديـث  راويـان  كـه  اسـت  ي قابل توجـه آن  با دقت در سند روايات ذكر شده، نكته

 و 178/ 4 تـا،  بـي  مسلم،(  ابوهريرة نامهاي معروف صدر اسالم به شخصيت دو مربوطه،
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) 8/ 5 تـا،  بـي  حنبل، ابن( سمره و) 497/ 2 تا، بي حنبل، ابن و103/ 4 ق،1401 بخاري،
 . هستند

 نقل -سمرة و ابوهريرة طريق از – طريق دو هر از را احاديث اين المستدرك صاحب
 صـحيح  بخـاري،  و مسلم قبول مورد مالك با را نموده نقل سمرة از كه را حديثي كرده؛
 مسـلم،  منـاط  بـه  توجـه  بـا  را كـرده  روايت هريرة ابو كه را حديثي و كرده عالما السند

 ) 174/ 4 تا، نيشابوري، بي حاكم(دانسته است.  صحيح
تاريخچه  و شخصيت به به صورت مختصر، نگاهي است، بايسته احاديث اين اعتبار در
 به درسـتي قضـاوت   روايات منقول از آنها رد يا قبول انداخت تا  در راوي دو اين زندگي

 . نمود
 گرچـه  ؛)174/ 4 تا، بي نيشابوري، حاكم(است جندب بن سمره همان كه الف) سمره

 ؛)70/ 3 ق،1415 حجـر،  ابن(برخي از محدثان بنام اهل سنت قرار گرفته  ستايش مورد
 كـه  اسـت  شخصـي  همـان  او. آيد بشمار مي منفوري شخصيت شيعه علماي ميان در اما

  صادر او ضد بر آله و عليه اهللا اكرم صلي پيامبر زبان از »ضرار ال و الضرر« معروف حديث
 مؤيد. نهد نمي گردن حق به و ايستد مي حق برابر در كه جويي ستيزه شخص شده است؛

 علـي  امـام  ضـد  بر حديث جعل بر مبني معاويه خواست در كه است آن مرد اين خباثت
 قيـام  در و نمـود  قبـول  درهم هزار چهارصد مقابل در را ملجم ابن نفع، به و السالم عليه

 و تـرس  هـيچ  بـدون  نيز كوفه در و گرفت قرار السالم عليه حسين امام مقابل در عاشورا
 )322-320/ 9 ق،1413 خوئي، موسوي.(رسانيد قتل به را نفر هزار هشتاد اي واهمه

  نمود. اشاره نكته چند به نيز بايد هريره ابو با رابطه ب) در
 خـدا  رسـول  بـه  ،)السـالم  عليـه ( صـادق  امام تصريح به كه است كساني از يكي او -

 داده مـي  نسـبت  حضـرت  آن به ساختگي احاديث و بسته مي دروغ) آله و عليه اهللا صلي(
 )190/ 1 ق،1403 صدوق،. (است
 حجـر،  ابن. (كرد مي روايت نقل االحبار كعب از كه، است كساني جمله از هريره ابو -

 زمـان  در -مـاتع  بـن  كعـب - االحبـار  كعـب ) 207ق: 1427 أبوريه، و 483/ 5 ق،1415
 حضرت آن حيات زمان تا و بوده يهودي علماي از يكي) آله و عليه اهللا صلي( خدا رسول

 در يهـودي  عـالم  ايـن  شدن مسلمان كه است آن مشهورتر بلكه ننمود؛ اختيار اسالم نيز
ـ  و 482/ 5 ق،1415 حجـر،  ابن(بوده عمر خالفت زمان  و 13/282 ق،1408 حجـر،  ناب
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 و نيرنـگ  روي از كـه  اخـالص،  روي از نـه  نيـز  آوردنش اسالم و) 147ق: 1427 أبوريه،
 هريـره  ابـو  با وجود آن،. نموده است مي مخفي را خود بودن يهودي دل، در و بوده فريب
 بـا قـدرت   نيـز  كعـب . داشـت  اعتمـاد  او بـه  و بـود  كعب ي فريفته صحابه، ساير از بيش

 او بـه  تلقـين  با كه آنجا تا يافت، تسلط هريرة ابو لوحي ساده بر داشت، كه اي نهفريبكارا
 ) 207ق: 1427 أبوريه،.(ساخت وارد اسالم دين در خواست مي كه اوهام از آنچه هر
) آله و عليه اهللا صلي( اكرم رسول: گفت مي كه بود اين حديث نقل در هريره ابو روش -

 او نـزد  كـه  بـود  شـنيده  كسي از فقط را آن كه حالي در ،اند فرموده بيان را مطلب فالن
 . وي)43 تا: قتيبه، بي ابن.  (كرد مي حكايت او از را سخن آن رو اين از بوده؛ اعتماد مورد
  آن كـه  بـدون  شـنيد،  مـي ) آله و عليه اهللا صلي( اكرم رسول شخص از و كعب از را آنچه

 اهللا صـلي ( اكـرم  پيامبر شخص از را كدام و شنيده كعب از را سخن كدام نمايد مشخص
 اثبـات  برخـي از اهـل علـم    )117/  8 ق،1408 كثيـر،  ابـن ( كـرد؛   مي نقل )آله و عليه

 از كـرده،  روايـت ) آله و عليه اهللا صلي( اكرم پيامبر از كه سخناني غالب وي كه اند نموده
ت نيـز آن  اسـت؛ علـ   نمـوده  روايـت  تابعين يا صحابه از را آنان بلكه نشنيده؛ حضرت آن

توان احاديـث   با اين اوصاف نمي) 113تا:  بي أبوريه،( گرويده؛ اسالم به است كه با تأخير
شـنيده ؛   )آلـه  و عليه اهللا صلي( اكرم او را منقوالتي دانست كه مستقيماً از جانب پيامبر

  )آلـه  و عليـه  اهللا صـلي (بلكه احتمالِ آنكه، آن سخنان را از كسـي غيـر از رسـول خـدا     
 ه، دور از انتظار نيست. شنيد

 را بـه  سـمره  و هريـره  ابـو  روايـات  بودن اسرائيلي كه چيزي شده، ياد نكات بر عالوه
گونـه   روايات مذكور از اين دو شخص همـان  مفهوم كه است اين نمايد، مي تقويت شدت

 آمده است. تورات و انجيل  كه گذشت، در
 و تـورات  موافـق  احاديـث،  از نچـه آ هـر  كـه  نمود ادعا توان نمي با اين اوصاف، گرچه

 خـود،  كه هريره ابو ي گفته طبق اما است؛ كذب به محكوم و بوده اسرائيلي است، انجيل
 دسـتور ) آلـه  و عليـه  اهللا صـلوات (اكرم رسول است؛ يهودي كاهنان اين از يكي ي شيفته

ــد ــه فرمودن ــه ك ــاي گفت ــل ه ــاب اه ــه را كت ــديق ن ــد تص ــه و نمايي ــماريد دروغ ن  .ش
 در بايسـتي  مسلمانان كه است برخوردي كمترين دستور اين) 5/150 ق،1401بخاري،(

 سـخناني  با مواجهه در برخورد، ميزان اين آنكه ضمن باشند؛ داشته آنان هاي گفته قبال
 از دسـته  آن بـا  تـوان  نمـي  وگرنـه  اسـت؛  كتـاب  اهل عقايد بيان صدد در صرفاً كه است
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 و خرافـات  نمـودن  داخـل  صـدد  در حيلـه،  و يـر تزو با و نبوي كالم عنوان به كه رواياتي
 و رسـوا  آن عوامـل  است الزم بلكه نمود؛ عمل اينگونه است؛ اسالمي معارف در ها افسانه

  شود. ريخته دور و به شده خارج معارف ميان اين از سخنانشان
 دروغ اثبـات  قـدرت  تنهايي به شده، ياد مؤيدات و داليل برخي كه آن فرض با حال،

 نداشـته  حـوا  آفـرينش  باب در را سخنان اين بودن خرافي اثبات و احاديث ونهاينگ بودن
 بـودن  فـرع  ادعـاي  كـه  گرديـد  رهنمـون  نتيجـه  اين به توان مي مجموع، در ولي باشد؛

 كتـب  در آنچه جز - محكمي اساس مرد، به وجودش نسبت بودن و طفيلي زن آفرينش
نـزد   كتـاب  مقدس اهـل  كتب اعتباري بي به توجه با آنكه ضمن ندارد؛ -آمده كتاب اهل

 كتـب  اين از كه معارفي به -متعدد در آنها تحريفات اعتقاد به وجود دليل به -مسلمانان
 نمود. استناد توان  نمي رسيده

 
 شيعه روايات بررسي و تحليل

به عنـوان   -حوا  خلقت چگونگي در كه نقل شده شيعه نيز احاديثي حديث كتب در
 را ديگـر  برخـي  مفهـوم  روايـات،  از مفهوم برخي و ر تعارض هستنددچا -اولين زن عالَم

  كند. مي تكذيب
) عليـه  اهللا رحمـة (صـدوق   شـيخ  انسـان،  ي اوليـه  آفرينش به ناظر احاديث ميان در

 :است كرده نقل چنين مرسل صورت به را حديثي
»وِينْ رة عاررنِ زن بيأَع لَ قَالَ: أَنَّهئو سأَب دبال عنْ ع لَّهخَلْقِ ع  اءو حـ يـلَ  وق  :إِنَّ لَـه 
واء  خَلَقَ جلَّ و عزَّ اللَّه إِنَّ يقُولُونَ: عنْدنَا أُنَاساً نْ  حـ لْعِ  مـ ضـ مرِ  آد سـى.   الْأَي فَقَـالَ:  الْأَقْصـ 

 لَم تَعالَى و تَبارك اللَّه إِنَّ هذَا: قُولُي منْ يقُولُ أَ كَبِيراً؛ علُواً ذَلك عنْ تَعالَى و اللَّه سبحانَ
 التَّشْـنيعِ  أَهلِ منْ للْمتَكَلِّمِ يجعلُ و ضلْعه غَيرِ منْ زوجةً آلدم يخْلُقُ ما الْقُدرةِ منَ لَه يكُنْ

نْ  كَانَـت  إِذَا بعضاً بعضُه  ينْكح كَانَ آدم إِنَّ يقُولَ: أَنْ الْكَلَامِ إِلَى سبِيلًا مـ  هلْع ا  ضـ مـ  ؤُلَـاءهل 
كَمح نَنَا اللَّهيب و منَهيب إِنَّ ع: قَالَ ثُم اللَّه كارتَب الَى وا تَعخَلَقَ لَم منْ ع آدينٍ مط رَ  و أَمـ 

-379/ 3ق،1404صدوق،(» . . . حواء لَه ابتَدع مثُ السبات علَيه أَلْقَى لَه فَسجدوا الْملَائكَةَ؛
380( 
 آفـرينش  مـورد  السالم در صادق عليه امام از: گفت كه گرديده نقل اعين بن زراره از

 حـوا  خداونـد، : گويند مي كه هستند مردمي ما نزد: شد گفته ايشان به و شد پرسيده حوا
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 اسـت  منزه خداوند: السالم فرمودند ق عليهصاد امام.  آفريد آدم چپ ي دنده آخرين از را
 اسـت  قائـل  دهد، مي را نسبت اين كه كسي آيا.  است واالتر و برتر بسيار نسبت اين از و

 اي بهانه تا بيافريند او ي دنده غير از همسري آدم، براي كه نداشت را آن توانِ خداوند كه
 پـس  باشـد،  آدم ي دنده از احو وقتي: بگويد كه دهد افترا و تهمت اهل از كسي دست به
 ؟ شـود  مـي  چـه  را آنان است؟ نموده ازدواج ديگرش بخش با آدم از بخشي حتم طور به

 را آدم كه آنگاه تعالي و تبارك خداوند: فرمودند سپس كند؛ داوري آنان و ما خداوند بين
 د،نمودنـ  سجده او براي فرشتگان وسپس داد؛) سجده(دستورِ فرشتگان به و آفريد گل از

 آفريد.  ظهور نو صورت به او براي را حوا سپس نمود؛ تحميل برآدم را خواب
 انـدكي  تغييـرات  بـا  و مسند شكل به را روايتي چنين ايشان در جاي ديگري مفهوم

گرچه برخي معتقدنـد   )18و1/17صدوق، بي تا،.  (است آورده شده، ياد حديث به نسبت
هـول وجـود داشـته و از ايـن رو تحقيـق      كه در سند اين روايت، راويـان مشـترك و مج  

 است سودمندي و مهم مطالب بيشتري در سند روايت الزم است؛ اما متن روايت، حاوي
 آدم چـپ  ي دنده حوا از نمود؛ اول آنكه خلقت اشاره دو مورد به توان مي جمله آن از كه

 .اسـت  لمسـتق  و ظهور نو آدم خلقت همانند حوا باشد؛ و دوم آنكه آفرينش نمي صحيح
  )43، 1383(جوادي آملي، 

 خلقـت  بـر  داللت صـريح  كه نموده دو روايت نقل روايت، اين مقابل شيخ صدوق در
 نمايد. در يكي از روايات آمده: مي آدم ي استخوان دنده از حوا

»وِيأَنَ ر اءوح قَتنْ خُللْعِ مض مر آدس381-3/380ق، 1404صدوق،( »الْأَي( 
است؛ و گرچه در اعتبار اين » من ال يحضره الفقيه«از مرسالت صدوق در  روايتاين 

دانند، برخي، بـرعكس   مراسيل، علماي شيعه اختالف نظر داشته، برخي مطلقاً حجت مي
، 1388دانند و برخي قائل به تفصـيل هسـتند(حجت،    ي اول، مطلقاً غير معتبر مي دسته
يثي در ديگـر جوامـع حـديثي معتبـر     ) ولي با توجه به عدم وجود چنين حد100-102

 توان اعتبار و حجيت آن را تصديق نمود. شيعه به صورت متصل و صحيح السند، نمي
در روايت ديگري كه به ماجراي قضاوت حضرت علي عليه السالم در ميـراث شـخص   
خنثي پرداخته، نقصان اضالع مرد نسبت به زن را بـه مبـدأ آفـرينش زن نسـبت داده و     

 آمده:  
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طالـب   أبـي  بن علي أن) السالم عليهما(أبيه  عن محمد بن جعفر السكوني عن ىرو«
 النساء أضالع من ناقصة أضالعه كانت فإن أضالعه، فيعد الخنثى يورث كان) السالم عليه(

 حـواء  الن بضـلع،  النسـاء  ضـلع  عـن  أضـالعه  تنقص الرجل الن الرجل ميراث ورث بضلع
 »واحـد  ضـلع  أضـالعه  مـن  فـنقص  اليسـرى  القصوى) السالم عليه( آدم ضلع من خلقت

 )4/326همان،(
، 1365شيخ طوسي نيز روايتي نزديك به همين مضمون را نقل كرده است. (طوسي، 

اما روايت شيخ صدوق داراي دو اشكال است؛ زيرا عالوه بر آنكه سند ايـن   )9/354-355
به تجربه ثابـت شـده و   روايت ضعيف دانسته شده؛ ناسازگاري آن با آنچه در علم تشريح 

مشهور گرديده از عوامل ضعف روايت شمرده شده؛ چراكه در اين علـم بـه تجربـه ثابـت     
 .)، پـاورقي 4/326همـان، (ي زن و مـرد يكسـان اسـت     هاي دنده شده كه تعداد استخوان

تـوان مشـاهده    همين ناسازگاري علمي را در روايت منقول از شيخ طوسي در تهذيب مي
 نمود.

آدم  چـپ  استخوان پهلـوي  حوا را از آفرينش حديث صحت صدوق شيخ ل،با اين حا
 تأويـل  را روايـت  معنـاي  بپذيرد؛ از ايـن رو  را آن ظاهري معناي نتوانسته ولي پذيرفته؛
 .اســت دانســته آدم سرشــت ي مانــده بــاقي از حــوا آفــرينشِ را آن از منظــور و نمــوده

خلقـت   روايتي كـه بيـانگر   فصيل،ت به ديگري جاي در ايشان )381/ 3ق،1404صدوق،(
 :توضيح داده اينگونه را آدم است  ي دنده از حوا

 مبقَـاةً  الطِّينَـةُ  تلْـك  كَانَت و ع آدم منْها خُلقَ الَّتي الطِّينَةِ فَضْلَةِ منْ خُلقَت حواء إِنَّ«
لَ  ما عدب ضلْعه منْ خُلقَت أَنَّها لَا أَضْلَاعه طينَةِ منْ أُكْمـ  ذَ  خَلْقُـه فَأُخـ  لْع نْ  ضـ مـ  هأَضْـلَاع 

لِ  منْ لمتَكَلِّمٍ لَكَانَ الْجهالُ يقُولُ كَما كَانَ لَو و منْها فَخُلقَت الْيسرَى يعِ  أَهـطَرِيـقٌ  التَّشْـن 
 )4/327 ق،1404صدوق، (»  ... بعضاً بعضُه ينْكح كَانَ آدم إِنَّ يقُولَ أَنْ إِلَى

 خلـق  اسـت،  شده آفريده آن از السالم عليه آدم كه اي مايه خمير زيادي از حوا قطعاً
 شـدن  كامـل  از بعـد  كـه  آن نه بود؛ آدم هاي دنده سرشت زيادي سرشت، اين و گرديده
 شـده  آفريـده  او ي دنـده  از حـوا  و شـده  گرفته او چپِ هاي دنده از اي دنده آدم، آفرينش

 بـه  بـود  اي بهانـه  -گوينـد  مي ها نادان از بعضي كه گونه همان – بود اينچنين اگر و است؛
 ديگـرش  بخش با آدم از بخشي حتم طور به: بگويد كه افترا و تهمت اهل از كسي دست
 .   است نموده ازدواج
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 توجيـه  در صـدوق  شـيخ  آنچـه  بـا  آن ي مقايسه و زراره ي مرسله روايت در دقت با
 بـود  بهتر و نبوده درست ايشان توجيه كه آيد مي دست به نتيجه اين ده،آور اخير روايات

 ي مرسـله  مفهـوم  بـا  آشـكاري  تعـارض  در كه روايات گونه اين توجيه جاي به ايشان كه
 شـيخ  را آنچـه  زيرا نمود؛ صرف مي روايات اين جهت رد تالش خود را در باشد؛ مي زراره

 صـادق عليـه   امـام  ي تكذيبيـه  دقيقـاً  سـت، ا آورده خود تأويلي معناي توجيه در صدوق
 طـور  بـه  را آن بلكـه  ننموده؛ توجيه را ادعاها گونه اين تنها نه حضرت آن و است السالم

 سخن كه گرديده السالم نقل عليه باقر امام از حديثي آنكه ضمن اند؛ مردود دانسته كلي
ي  دنـده  از حوا شآفرين را كه مدعي هستند كه كساني سخن و نموده تأييد را ذكر شده

 :آمده روايت اين در اند. را رد نموده بوده آدم
 حـواء  اهللا خلق ء شي أي عمن أباجعفر سألت قال أبيه عن المقدام أبي بن عمرو عن«
 آدم، أضـالع  مـن  ضـلع  مـن  خلقها اهللا إن يقولون قلت الخلق هذا يقولون ء شي أي فقال
 رسـول  ابـن  يـا  فداك جعلت فقلت ضلعه يرغ من يخلقها أن يعجزه اهللا كان أ كذبوا فقال

 اهللا إن ص اهللا رسـول  قـال  قـال  آبائـه  عـن  أبي أخبرني فقال خلقها ء شي أي من ص اهللا
 و آدم منهـا  فخلق يمين يديه كلتا و بيمينه فخلطها طين من قبضة قبض تعالى و تبارك
 )1/216 ق،1380 عياشى،( ».حواء منها فخلق الطين من فضلة فضلت

: السـالم پرسـيدم   عليه باقر امام از: گفت كه كرده نقل پدرش از المقدام بيأ بن عمرو
 چـه  مـردم  ايـن : فرمودنـد  امـام  پـس  اسـت؟  نمـوده  خلـق  چيـزي  چه از را حوا خداوند

 آفريـده  آدم هـاي  دنده از اي دنده از را حوا خداوند، همانا: گويند مي آنها: گفتم گويند؟ مي
 آدم ي دنـده  غيـرِ  از را حوا كه اين از خداوند آيا اند؛ گفته دروغ: فرمودند امام پس.  است

 چـه  از را حـوا  خداونـد ! خدا رسول پسر اي شوم فدايت: گفتم پس است؟ ناتوان بيافريند
 اسـت  داده خبر من به پدرانش از فرمودند: پدرم جواب در امام است؟ نموده خلق چيزي

 گـل  از مشـتي  تعـالي  و اركتبـ  خداونـد : آلـه فرمودنـد   عليـه  اهللا خدا صلوات رسول كه
 دسـت  دسـتش،  دو هـر  و - آميخت هم در را مشته آن راستش دست با سپس برگرفت؛

 آن زيـادي  از پـس،  مانـد؛  باقي  آن از مقداري و آفريد را آدم آن، از سپس -است راست
 .   آفريد را حوا گل،
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د و توانـد شـاه   گرچه روايت فوق، در كتب معتبر حديثي شيعه ذكر نشده، ولـي مـي  
 بـه  آمـده،  ذيل در كه نيز مرسلي روايت در كه همانگونه ي زراره باشد؛ مؤيدي بر مرسله

 :است شده اشاره نكته اين
»وِير زَّ أَنَّهع لَّ ونْ خَلَقَ جا مهينَتا طهجو380/ 3ق،1404صدوق،( »ز( 

 . آفريد آدم سرشت از را حوا جل و عز خداوند كه است شده روايت
را  روايـات  در اخـتالف  وجود شيعه، حديثي كتب از آمده دست به اين از رواياتبنابر

  توان نتيجه گرفت؛ مي
توان به صراحت در هـيچ   عالوه بر آنكه رواياتي نيز در اين زمينه نقل گرديده كه نمي

يك از دسته روايات فوق جاي داد؛ به دليل آنكـه داراي وجـوه معنـايي مختلـف بـوده و      
فتن در هر دو دسته از روايات را داراست؛ از اين رو نه در جهت اثبات و نه تحمل قرار گر

توان از آنها بهره برد. روايت ذيل از اين دسـته   در جهت نفي آفرينش زن از جزء مرد، مي
 هستند:

نْ   محمد بنُ يحيى عنْ عبد اللَّه بنِ محمد عنْ علي بنِ الْحكَمِ عنْ أَبانِ« انَ عـثْمنِ عب
نْ   عبد الرَّحمنِ بنِ سيابةَ عنْ أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ: إِنَّ اللَّه خَلَقَ مـ اءوح  مآد     اء ةُ النِّسـ فَهِمـ

.وتيي الْبنَّ فنُوهصالُ فَح5/337ق،  1407كليني، »(الرِّج( 
ينِ     أَبانٌ عنِ الْواسطي عنْ أَ« اء و الطـِّ نَ الْمـ ع مـ مخَلَـقَ آد ع قَالَ: إِنَّ اللَّه اللَّه دببِي ع

نُوهنَّ    آدم  حواء منْ  فَهِمةُ ابنِ آدم في الْماء و الطِّينِ و خَلَقَ صـالِ فَحي الرِّجف اءةُ النِّسفَهِم
وتيي الْب(همان)  »  ف 

وي بودن سند هر دو روايت معتقدند و آن را همچون روايت صحيح گرچه برخي به ق
نْ    خَلَـقَ «)؛ اما عبارت 8/113ق، 1406دانند (مجلسي،  مي مـ اءو حـ  مهـيچ داللـت    »  آد

در ايـن عبـارت   » مـن «صريحي بر خلقت زن از جزء بدن ندارد؛ بـه دليـل آنكـه از واژه    
تـوان معنـاي جنسـيت را آن     نگونه كه مـي توان، معناي تبعيضيه استخراج نمود؛ هما مي

فهميد؛ از اين رو اين روايات با وجود سند قوي از داللت كافي بر معناي مقصود در ايـن  
 موضوع مناسب نيستند.   

نمايـد،   ي زراره و عقيده بـه اسـتقالل زن در آفـرينش را تقويـت مـي      اما آنچه مرسله
كه در تأييد اسرائيليات اسـت؛ گرچـه    باشد؛ رواياتي مخالفت آن با روايات اهل سنت مي

اين از باب ترجيح اصولي در اخبار متعارض نيست تا منجر به پذيرش قطعيِ يك دسـته  
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ي ديگر شود؛ اما به هر حال پذيرش اينگونه احاديث به پذيرش عقايـد   روايت و رد دسته
؛ اهل كتاب و قبول سخن متهمان به دروغ از راويان اهـل سـنت منتهـي خواهـد گشـت     

توان عدم پذيرش ديـدگاهي را نتيجـه    بنابراين از مجموع شواهد و قرائن گفته شده، مي
 داند.  گرفت كه زن را در آفرينش، طفيل مرد مي

 
 تفسيري  نگرش
 خـود  بـه  را مفسـران  توجـه  ديگـر،  آيات از بيشتر كه اي آيه زن، آفرينش با رابطه در
 ذيـل  ي آيـه  اند، برآمده حواء رينشآف چگونگي از تفسيري صدد در و ايشان نموده جلب
 :است
نْ  خَلَقَكُم الَّذي ربكُم اتَّقُوا النَّاس أَيها يا« ةٍ  نَفْـسٍ  مـد واحـ نْهـا  خَلَـقَ  وهـا  مجوز . . . «

 )1 نساء:(
اي مردم! پروا كنيد از پروردگارتان كه شما را از يك وجود آفريد و جفتش را (نيز) از 

 او آفريد. 
، حقيقت »واحدةٍ نَفْسٍ«اين ميان، برخي مفسران معاصران معتقدند كه منظور از در 

) امـا برخـي، نظـر ديگـري دارنـد؛ آنهـا       46، 1383و گوهر واحد است (جـوادي آملـي،   
) برخـي ديگـر،   2/232م،  1998معتقدند كه مراد، آدم عليه السالم است (علـم الهـدى،   

 داننـد(طباطبايي،  ظاهر سياق آيه مـي  عليه السالم را آدم به» واحدةٍ نَفْسٍ«دليل تفسير 
 ). فخر رازي بر اين برداشت، ادعاي اجماع مسلمانان نموده (فخرالـدين 4/135ق، 1417
، 1372) و طبرسي ادعاي اجماع مفسران نموده است.(طبرسي، 9/477ق،  1420 رازى،

انگر آن اسـت كـه   ي اول قابل تأمل است؛ ولي ظاهر آيـه بيـ   ) حال گرچه نظر دسته3/5
   است. عليه السالم همان آدم »واحدةٍ نَفْسٍ«

 كـه  است آمده »زوجها منْها خَلَقَ« تفسيرِ در مختلفي در كنار تفسير ياد شده، اقوال
  آمد. به صورت جداگانه در ادامه خواهد آنان نظرات سني و شيعه  تفاسير به مراجعه با
 

 سنت اهل تفاسير بررسي
 به پيـروي  اي كه به آن اشاره گرديد، مفسران معروف اهل سنت ي شريفه در ذيل آيه

 ي دنده از شده آفريده را او حوا، آفرينش چگونگي در كتب حديثي اهل سنت احاديث از
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. اسـت  داده خاتمه زمينه اين در بحث به حديثي چنين آوردن با قرطبي.  اند دانسته آدم
 داده نسبت علما بيشتر به را آدم از حوا خلقت ي عقيده رازي فخر) 2/ 5  ،1364قرطبي،(
 :است آورده و

 مـن  حـواء  خلـق  ثـم  النـوم،  عليه ألقى آدم اللّه خلق لما أنه األكثرون عليه الذي هو«
 مـن  مخلوقـة  كانت ألنها ألفها، و إليها مال و رآها استيقظ فلما اليسرى، أضالعه من ضلع
 )477/ 9  ،ق 1420 رازى، فخرالدين(  ».أجزائه من جزء

 بـه  را او آفريـد،  را آدم خداونـد،  وقتـي  كـه  است آن معتقدند آن به علما بيشتر آنچه
 را حـوا  شـد،  بيـدار  وقتي پس آفريد؛ او چپ هاي دنده از يكي از را حوا سپس برد؛ خواب

 .  بود او وجود جزء از شده آفريده حواء زيرا گرفت؛ انس و شده مند عالقه او به و ديد
 و دانسـته  آله و عليه اهللا صلوات اكرم نبي به روايتي منسوب از ناشي را قيدهع اين او

بدان  اكثريت اين سخن را كه نهايت در ولي نموده؛ بيان نيز ديگري قول آنكه با ادامه در
 از آنچـه  امـا  برخاسـته اسـت؛   نيز دوم قول از دفاع به آنكه وجود با دانسته، اقوي اند قائل

 داشـته  تمايـل  اكثريـت  ي عقيـده  به كه است آن شود، مي باطاستن مجموع سخنان وي
 )478همان: .(است

 را آن و اسـتناد  آمده، صحيحين تفاوتي در اندك با كه روايتي همان به نيز كثير ابن
 ابن( .است گذشته آن كنار از شده، ياد روايت مورد در بحثي هيچ بدون و دانسته صحيح
 بـر  را مبنـي  اكثريت ي عقيده كه است كساني ملهج از نيز وي )181/ 2  ق، 1419كثير،

 )همان. (است نموده عليه السالم در خواب بوده عنوان حالي كه آدم در حوا آفرينش
همچـون مفسـران ذكـر     اند، شده تفسيري روايت متعرض كه مفسراني برخي ديگر از

 بـه  السـالم  اآدم عليهمـ  ي دنده از حوا خلقت ذكر با و شده احاديث اينگونه شده، گرفتار
 و طنطـاوى،  58/ 2  ق، 1418 بيضـاوى، (احتمـاالت   از يكي صورت به يا و قطعي صورت

ــا،  ــي ت ــدد در) 3/19ب ــير ص ــه تفس ــريفه ي آي ــد ش ــيوطى. (برآمدن  و 80 ق،1416 ، س
 و نموده اشاره آن جزئيات بيان به حتي ثعالبي ميان، اين در). 2/116  ، ق1404سيوطى،

 ق،1418 ثعـالبى، ( .اسـت  نمـوده  اعتمـاد  آنهـا  بـه  و دانسـته  صحيح را روايات گونه اين
 2/159(  

 احـاديثي  چنـين  در برابـر  مفسران اين تسليم شدنِ است روشن تفاسير اين در آنچه
لذا بديهي اسـت   اند؛ نموده تفسير را زن جنس و حوا آفرينش فرض، پيش اين با و است
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صـحيح   شـده  نهاده بنيان سست، اي هپاي بر هايي كه تفاسير و برداشت چنين به اعتنا كه
  و كثيـر  ابـن  كـه  رازي فخـر  از شـده  ياد عبارت در دقت با آنكه ضمن رسد؛ به نظر نمي

 در كه عباراتي ي آن با مقايسه با اند و نيز از آن پيروي كرده و به نقل آن پرداخته ثعالبى
. گـردد  مـي  تبـادر م ذهن به بيشتر اي عقيده چنين بودن اسرائيلي ، آمده انجيل و تورات

عالوه بر آنكه با شواهدي كه در مورد متن روايات اهل سنت ذكر شد، ضعف مفسـران و  
 گردد. اند، آشكار مي يا عدم دقت آنان در فهم روايتي كه به آن استناد نموده

 
 شيعه تفاسير علماي بررسي

ي ) بسان اختالفي كـه در كتـب حـديث   1مفسران شيعه نيز در ذيل همين آيه (نساء:
شيعه وجود دارد، داراي اختالف نظر بوده و هر كدام به سمتي گرايش پيدا كرده و يا در 

 اند.  اين موضوع توقف نموده و بدون آنكه متعرض آن شوند، از كنار آن عبور كرده
 كـه  بيـانگر آن اسـت   »زوجهـا  منْها خَلَقَ و«برخي از آنها بر اين اعتقادند كه عبارت 

 4ق، 1417اوسـت (طباطبـايي،    خـود  مثـل  انسـانى  و بـوده  آدم خود نوع از آدم همسر
،  ق1419و مدرسى،  230/ 7ق،  1409سبزوارى،  و  موسوى 7/ 4،  1361،  و امين136/
) و مراد آيه آن اسـت كـه از زيـادي سرشـت آدم، همسـر او آفريـده شـده اسـت         2/13 

در  آيـه  ن آنكـه ايـن  )؛ ضم7/25،  ق 1419اهللا، و فضل 88ق،  1423،  شيرازى (حسينى
 همـه  وجود كثرت مردان و زنـان،  با و يكي بوده ها انسان حقيقت كه، مقام بيان آن است

گونه داللتي بر خلقت همسـر آدم   اند. اينان معتقدند كه آيه هيچ گرفته شده ريشه يك از
كه ) بل7/ 4،  1361،  و امين136/ 4ق، 1417ي او ندارد. (طباطبايي،  عليه السالم از دنده

ها، خـواه زن يـا مـرد، از     ي اصناف انسان آيه در مقام بيان دو مطلب است. اول آنكه همه
ي افراد، يك چيز اسـت. دوم   اند و مبدأ قابلي آفرينش همه يك ذات و گوهر آفريده شده

آنكه اولين زن كه همسر نخستين مرد است، از همان ذات و گوهري آفريده شـده اسـت   
ده شده؛ نه از گوهر ديگر و نه فرع بر مرد و زايد بـر او. خداونـد   كه مرد از آن گوهر آفري

ي مـردان و زنـان را از همـان اصـل      اولين زن را، از همان ذات و اصلي آفريده كـه همـه  
) در تأييـد ايـن نظـرات برخـي از مفسـران بـه       42، 1383آفريده است. (جوادي آملـي،  

را جنسيه دانسـته و در تفسـير آن   » جهازو منْها خَلَقَ و«در عبارت » من«صراحت، واژه 
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 و صـادقى 2/272، 1377معتقدند كه همسر آدم از جنسِ او آفريده شده است. (قرشـي،  
 )6/151، 1365تهرانى، 

انـد و بـدون آنكـه احاديـث      برخي ديگر، تنها به ذكر دو روايت متعارض اشاره نمـوده 
خص نمايند از كنار آن عبور متعارض را مورد بررسي قرار دهند و صحيح را از سقيم مش

) البته بحراني بـا نقـل روايـات    3/99و طوسي، بي تا،  6-3/5، 1372اند. (طبرسى،  كرده
متعارض به صورت مفصل و بدون تأييد يكي و تكذيب ديگري، با زبان روايـت،  روايـات   

 1416موافق با نظر اهل سنت را مورد تخطئه قرار داده و تكذيب نموده است. (بحرانـي،  
) صاحب تفسير اطيب البيان نيز با رد پذيرش اخبار موافق بـا روايـات اهـل    12-9/ 2،  ق

هاي عدم پذيرش ايـن دسـته از اخبـار، حمـل كـردن       سنت، معتقد است كه يكي از راه
 )4/4، 1378اينگونه اخبار بر تقيه است. (طيب، 

اهل سنت اعالم  تهرانى بر خالف ديگران، موافقت خود را با نظر در اين ميان، حائرى
را تبعيضـيه دانسـته اسـت. او ايـن     » زوجهـا  منْها خَلَقَ و«در عبارت » من«نموده و واژه 

مستند نمـوده كـه بـه      -صلوات اهللا عليه و آله -نظريه را به روايت منسوب به نبي اكرم 
 تهرانـى،  نمايـد. (حـائرى   ي آدم عليه السـالم مـي   گمانش داللت بر آفرينش حوا از دنده

نظر ديگـري دارد. او احتمـال   » من«). اما عالمه مجلسي در رابطه با حرف 3/41، 1377
)؛ با اين احتمال، تفسـير  11/223تعليله باشد(مجلسي، » منها«در » من«داده كه حرف 

آيه آن است كه حوا به خاطر آدم خلـق شـده و نـه از بـدنِ او؛ خداونـد بـراي آدم از آن       
يابـد، همسـري آفريـد تـا بـه او       و بـه او آرامـش مـي    جهت كه به همسر نيازمنـد اسـت  

 احتياجاتش را برآورد.
توان به ديدگاه يكسان دست يافت؛  نتيجه آنكه با رجوع به نظرات مفسران شيعه نمي

اي از مفسران، به  زيرا يا به طور كلي نظري در اين موضوع ارائه نشده و يا اينكه هر دسته
ي  يل دسـته ي ديگـر متعـارض اسـت. بنـابراين، نظريـه      اند كه با دل دليلي تمسك نموده

 واحدي در ميان مفسران شيعه وجود ندارد.  
به هر حال با وجود آنكه مفسران در ذيل اولين آيه از سوره نساء به موضوع آفـرينش  

توان هـيچ   اند؛ ولي درست آن است كه از اين آيه به تنهايي نمي زن به ويژه حوا پرداخته
سرين را بر ديگري ترجيح داد؛ به عبارت ديگر، آيـه ي شـريفه تـوان و    يك از نظرات مف

» زوجهـا  منْهـا  خَلَـقَ  و«در عبـارت  » مـن «تحمل تفاسير مختلف را داشـته؛ خـواه واژه   
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را در اين آيـه  » من«تبعيضيه باشد، يا جنسيه و يا تعليليه؛ ولي آنچه جنسيه بودن  واژه 
تـوان از آن   ه بـه روشـني مفهـوم جنسـيت را مـي     نمايد، آيات ديگري است ك تقويت مي

كُم  منْ لَكُم جعلَ اللَّه و«استخراج نمود؛ مانند آيات  واجـا. . .   أَنْفُسـو 72(نحـل: » أَز (»و 
 ) 21(روم:» أَزواجاً... أَنْفُسكُم منْ لَكُم خَلَقَ أَنْ آياته منْ

از جـنس وي بـوده و در حقيقـت    ظهور اين آيات بيانگر آن است كه همسـر انسـان   
مفرد » ازواج«انسانيت، تفاوتي بين آنها وجود ندارد؛ بنابراين با توجه به اين نكته كه واژه 

و اين واژه در مورد جنس زن و مـرد، هـر دو بكـار    ») زوج«بوده (المفردات، واژه » زوج«
هور اين آيـات  توان نتيجه گرفت كه ظ ؛ مي»)زوج«رود (همان و مجمع البحرين، واژه  مي

بر آفرينش زن و مرد از يك حقيقت مشترك داللت نموده و ابهام موجود در آيـه مـورد   
 نمايد.   بحث را برطرف مي
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 نتيجه 
در ديدگاه روايي اهل سنت، رواياتي است كه از آنها در جهت اثبات فرع بودن زن در 

ه؛ زيرا نـه تنهـا مـتن    آفرينش بهره برداري شده است؛ اما اين ديدگاه مورد پذيرش نبود
روايات داللت بر اين مطلب ندارد؛ بلكه بـا توجـه بـه شـواهد ذكـر شـده در فهـم آنهـا،         

ضـمن    اسرائيليات دخالت داشته و از اينرو برداشتي نادرست و غير قابـل اعتمـاد اسـت؛   
 آنكه راويان اين روايات افرادي غيرقابل اطمينان هستند.

ر كتب معتبر شيعه نقـل شـده كـه آفـرينش زن از     عالوه بر آنچه ذكر شد، رواياتي د
نمايـد و   شمارد؛ گرچه برخي ديگر از روايـات آن را اثبـات مـي    جزء بدن مرد را دروغ مي

برخي ديگر، داراي وجوه معنايي مشترك است؛ اما مجموع روايات كتب شيعه فرع بودن 
 تابد. زن را در آفرينش بر نمي

اهل سنت كه معتقد به طفيلـي بـودن آفـرينش    ديگر آنكه با بررسي نظرات مفسرانِ 
نمـوده و   احـاديثي  چنين تسليم را آيد كه آنان خود زن هستند، اين نتيجه به دست مي

 زن جنس و حوا اي كه بر آفرينش آيه فرض، پيش اين با اكثر مفسران نام آور اهل سنت
قابل اعتنا نخواهد بود؛ گونه مفسران  از اين رو نظرات اين  اند؛ كرده داللت نموده را تفسير

 تواند مستند چنين اعتقادي قرار گيرد. زيرا دليل آنها همان رواياتي است كه نمي
توان به ديدگاه واحدي دست يافـت؛   اگرچه با رجوع به نظرات مفسران شيعه نيز نمي

باشـد،   زيرا نظرات آنان همچون روايات متعارضي كه در كتب حديث شيعه موجـود مـي  
است؛ اما بيشتر مفسران بنام شـيعه فـرع بـودن آفـرينش زن بـر مـرد را        گرفتار تعارض

نپذيرفته و ظهور آياتي كـه بيـانگر آفـرينش زن و مـرد اسـت، نيـز نظـر آنـان را تأييـد          
نمايد؛ زيرا ظهور اين آيات بر اين نكته داللت دارد كه همسران انسـان از جـنس وي    مي

گونه داللت بر فـرع بـودن زن    نيست؛ و هيچبوده و در حقيقت انسانيت، تفاوتي بين آنها 
باشد؛ در  در آفرينش ندارد؛ بنابراين هيچ يك از زن و مرد در آفرينش طفيل ديگري نمي

 كدام از نظر خلقت بر ديگري برتري ندارد. نتيجه هيچ
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 كتب علوم انساني دانشگاهها. 
 .  لعلوما دار:  بيروت ، القرآن تبيينق)،  1423محمد، ( سيد شيرازى، حسينى -21
 ، لبنـان: دار القـرآن  غريـب  في المفرداتمحمد،  بن الحسين القاسم راغب، أبو -22

 المعرفة. 
 كتابخانه:  ، قمالمأثور تفسير فى المنثور الدر  ق)، 1404الدين، ( سيوطي،  جالل -23
 .  نجفى مرعشى اهللا آية
 للمطبوعات.  نورال مؤسسه:  ، بيروت الجاللين تفسير)،  ق1416، ( ----------- -24
:  ،قـم بـالقرآن  القـرآن  تفسـير  فـى  الفرقـان  )،1365محمد، ( تهرانى، صادقى -25

  اسالمى.  فرهنگ انتشارات
، قم: جامعه الخصالق)، 1403، (قمي بابويه بن حسين بن على بن محمد صدوق،  -26

 مدرسين. 
 تا. ، قم: داوري، بيعلل الشرائع،  ----------- -27
 مدرسين.  قم : جامعه ،الفقيه يحضره ال منق)،  1404، ( ----------- -28
 ، قـم: دفتـر  القـرآن  تفسـير  فى الميزانق)، 1417، ( حسـين  محمد طباطبايى، -29

   .   قم علميه حوزه جامعه مدرسين اسالمى انتشارات
:  ،  تهـران القـرآن  تفسير فى البيان مجمع  )، 1372حسن، ( بن فضل طبرسى،  -30

 خسرو.  ناصر
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 الثقافـة  النشـر  ، بـي جـا: مكتـب   مجمع البحـرين )، 1367طريحي، فخر الـدين، (  -31
  اإلسالمية. 

 تا. جا، بي ، بي الكريم للقرآن الوسيط التفسيرمحمد،  سيد طنطاوى، -32
 الكتـب  ، تهـران: دار األحكام تهذيب)، 1365طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، ( -33

  اإلسالمية.
:  ، تهـران  القـرآن  تفسير في البيان اطيب)،  1378، ( نالحسـي  عبد سيد طيب،  -34

 اسالم.  انتشارات
أمالي المرتضـى (غـرر الفوائـد و درر    م)،  1998علم الهدى، على بن حسين، ( -35

 ، قاهره: دار الفكر العربي. القالئد)
 علميه.  تهران: چاپخانه ،العياشي تفسير ق)،1380مسعود، ( بن عياشى، محمد  -36
 دار:  ، بيروتالغيب مفاتيحق)،  1420عمر، ( بن محمد ابوعبداهللا رازى، رالدينفخ  -37

 .  العربى التراث احياء
 ، بـي تـا، بـي جـا: دار    كتاب العـين أحمد، بن الخليل الرحمن عبد أبي فراهيدي،  -38

 الهالل. ومكتبة
 دار:  ، بيـروت   القرآن وحى من تفسير)،  ق 1419حسـين، (  محمد سيد اهللا، فضل -39

 النشر.  و للطباعة المالك
 الشـرح  غريـب  فـي  المنير المصباح المقري، علي بن محمد بن فيومي، أحمد -40

 تا، بيروت: المكتبة العلمية. ، بي للرافعي الكبير
 بعثت.  بنياد: ، تهرانالحديث أحسن تفسير)،   1377اكبر، ( على سيد قرشى، -41
 خسرو.  : ناصر ، تهران القرآن ألحكام امعالج)،  1364احمد، ( بن محمد قرطبى،  -42
، تهـران: دار الكتـب   الكـافي  ق)، 1407( كلينى، محمد بـن يعقـوب بـن اسـحاق،     -43

 اإلسالمية. 
 الوفاء.  ، بيروت: مؤسسةاألنوار بحارق)، 1403مجلسي، محمد باقر، ( -44
 روضة المتقين في شرح مـن ال ق)،  1406مجلسى، محمدتقى بن مقصودعلى، ( -45

 ، قم: مؤسسه فرهنگى اسالمى كوشانبور. يحضره الفقيه
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 محبـى  دار:  ، تهـران القـرآن  هـدى  مـن ق)،  1419تقـى، (  محمد سيد مدرسى، -46
 الحسين. 

 تا.   ، بيروت: دار الفكر، بيصحيح مسلممسلم، ابن حجاج نيشابوري،  -47
لثقافـة  ، بـي جـا، ا  معجم رجـال الحـديث  ق)،  1413موسوي خوئي، ابوالقاسم، ( -48

 االسالمية. 
 تفسـير  فـي  الرحمـان  مواهبق)، 1409االعلى، ( عبد سيد سبزوارى، موسوى -49

 بيت عليهم السالم.  اهل موسسه:  ،  بيروتالقرآن
 علـيهم  البيـت  آل ،  بيروت: مؤسسةالوسائل مستدركق)، 1408نوري، حسين، ( -50

 التراث.  إلحياء السالم
 العربي.  الكتاب يروت: دار، بمسلم شرحق)،  1407نووي، ( -51

 


