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و روايات)زن(آفرينش حوا  در قرآن
∗اعظم فرجامي

مي: چكيده و حكايات از او ياد آيات قرآن. شود حوا همسر آدم نخستين زني است كه در اساطير

در مقابل برخي روايات در منابع اوليه حديثي يافت. اند چگونگي آفرينش حوا را به روشني بيان نكرده

ج مي ميشوند كه حوا يا به طور كلي در اين مقاله. دانند نس زن را آفريده شده از آدم يا جزئي از بدن او

و بررسي مي و گزارش، نقد ، عقل در نقد متن عرضه روايات بر قرآن. شوند اين روايات پس از دسته بندي

ميو ديگر مالك مي. گيرند ها مبنا قرار و انقطاع در سند اشاره . شود در نقد سندي نيز به راويان ضعيف

 حوا، نقد روايات آفرينش زن، حديث، آفرينش حوا،: هاي كليدي واژه

 طرح مسئله
و ملـل وجـود دارد باوري است كه در برخي فرهنگ،آفرينش زن از دنده يا بخشي از جسم مرد و در هـا

و قصه اسطوره ه، بشري كه آيا اين انديش مقاله اين است اصلي اين پرسش. بازتاب يافته است هاي عاميانه ها

و از متـون  و برگرفته از نگرش رايج در عصري خاص به زنان بوده است يا ريشه در منـشايي فرابـشري دارد

و الهي متاثر است؟  ديني
مي. اند حوا نامي است كه در ادبيات اسالمي بر نخستين زن، همسر آدم، نهاده رسد اين اسم ريشه به نظر

ت نخستينواژه حوا. عربي ندارد  و)4/1؛3/20سفر پيدايش،(ورات ذكر شده بار در و احتماالً از آنجا به زبـان

با. فرهنگ عرب راه يافته است مي»حي«تورات ريشه كلمه حوا را برخـي).3/20سفر پيـدايش(داند مرتبط

و ريشه كلمه حوا را با آفرينش وي پيوند مي  و برآننـد كـه آفـرينش زن از مـرد در واژه معناي لغوي  هـا زنند

∗
و حديث از دانشگاه تربيت معلم تهران  azamFarjami@yahoo.com كارشناسي ارشد علوم قرآن
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مي كتاب مقدس هنگام حكايت آفرينش نخستين انسان.گذار است تأثير امـا اسـالم. كنـد ها اين باور را تاييد

و سـنت در پاسخ به اين پرسش دو متن در اين مقاله كند؟ آفرينش زن را چگونه مطرح مي  اصلي دين، قرآن

.گيردميمبنا قرار)روايات(

 ينش حواهاي متفاوت در باب آفر مروري بر روايت

 قرآن.1

و تنها با واژه ؛4/1/؛ نـساء2/35/بقره:نك.(به او اشاره شده است» زوج«در قرآن از نام حوا ياد نشده

كـه از آنهـا گفتني است قرآن هنگام ياد كردِ همه زنـاني).39/6/؛ زمر 20/117/؛ طه 189و7/19/اعراف

ب) عليها السالم(سخن به ميان آورده است، به جز مريم  را به كـار» امرأه«ه نام وي تصريح شده، واژه كه

.برد مي

از موضوع خلقت حوا در بحث آفرينش همه انسان قرآن به مي» نفس واحده«ها  كند؛ اشاره
ثَّ مِنْهمـا رِجـاالً كَثِ« بـ و زوجها مِنْها و خَلَق و يا أيها النَّاس اتَُّقوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِده يـراً

).4/1/نساء(»ِنساء

لِيسكُن إِلَيها« زوجها مِنْها و جعلَ  ). 7/189/اعراف(»هو الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِده
زوجها« ثُم جعلَ مِنْها ).39/6/زمر(»خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِده

و» نفس واحده«بيشتر مفسرين  در چگونگي ارتبـاط آفـرينش اند؛ اما را حوا تفسير كرده» زوجها«را آدم

.اين دو اختالف نظر است

و نقـل كـرده : نـك(انـد، برخي با توجه به تعدادي از روايات، رأي آفرينش حوا از دنده آدم را پذيرفته

 189 هر چند طبرسي ضـمن تفـسير آيـه1/84؛2/2 ق، 1379؛ طبرسي، 1/158 ق، 1379شيخ طوسي،

از اعراف، رأي ميآ» جنس«آفرينش حوا ؛3/86 ق، 1415؛ مالصدرا، 2/509:نك(كند، دم را نيز گزارش

مي، البته فيض از جنبه عرفاني نيز به مسئله آفرينش حوا از دنده 1/382فيض كاشاني، بي تا، پردازد، آدم

و عرفا، بحث مفصلي اسـت كـه بـراي اطالعـات383/1: نك ، تأويل آفرينش حوا از دنده آدم نزد باطنيه

و.)63-66:ش1375ستاري،: بيشتر نك و نوع آدم اما بيشتر مفسران معاصر نظر آفرينش حوا از جنس

 م، 1981؛ مغنيـه،2/6 ش، 1345؛ بالغـي، 4/143 ق، 1397طباطبايي،:نك(اند نه از بدن آدم را برگزيده 

).7/24 ق، 1405؛ فضل اللَّه،1/84
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 روايات.2

در. خلـق گرديـده اسـت) موجود زنـده(كه حوا از حيوان يا حي در برخي روايات به طور كلي اشاره شده

از دسته. خوانده شده است» مرد«و گاه» آدم«،»انسان«برخي ديگر از اين روايات اين موجود زنده، اي ديگر

مي» اضافه گل آدم«و گاه» دنده«آنها  .كنند را عنصر ابتدايي آفرينش حوا معرفي

و حيوان-1-2  حي

عمـه حـسين بـن/ موسي بن عمـران النخعـي/عبداللَّه محمد بن ابي/علي بن احمد بن محمد-1روايت

):ع(امام صادق/ابي بصير/علي بن ابي حمزه/يزيدالنوفلي

آن« از حوا را از مي"حي"رو حوا خواندند كه و خداوند شما را از نفس واحد آفريد]كه[فرمايد آفريده شد

).1/16ق، 1386شيخ صدوق،(».و همسرش را نيز از او بيافريد

علـي بـن ابـي/ علي بن محمـد بإسـناده رفَعـه/ محمد بن يعقوب/ علي بن احمد بن محمد-2روايت

شد«):ع(طالب )2:همان(».حوا را از آن رو حوا خواندند كه از موجود زنده آفريده

مـتن. كنـد، بارها تكرار مي صورت كامل يا تقطيع شده، به ويژه درعلل الشرائع شيخ صدوق اين حديث را به

و از علت نـاممي)ع(آن چنين است كه فردي يهودي نزد حضرت علي  گـذاري بـسياري از اشـياء، جـانوران، آيد

مي شخصيت و از جمله حوا سؤال مي در پاسخ سبب نام. كند ها . شود گذاري حوا نيز عبارت ياد شده بيان

 آدم-2-2

:نقل شده است كه فرمود)ع(م صادقسند روايت اول از امابا-3روايت

آن« از» مــرأه«رو زن را از شــد؛ يعنــي حــوا از آدم خلــق آفريــده) مــرد(» مــرء«خواندنــد كــه

)16:همان(13».گرديد

و سوم از يك روايت تقطيع شده .اند ظاهرا روايات اول

/ لرحمن بـن سـيابه عبدا/أبان بن عثمان/ علي بن الحكم/ عبداللَّه بن محمد/ محمد بن يحيي-4روايت

):ع(صادق امام

».هـا نگـه داريـد خداوند حوا را از آدم آفريد؛ از اين رو ميل زنان به مردان است، پس زنـان را در خانـه«

)5/337ق، 1389كليني،(
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مي)ع(عبداللَّه ابان از واسطي از ابي-5روايت :كند نقل

و خاك آفريد؛ ازاين رو ميل مرد)ع(خداوند آدم« و حـوا را از آدم آفريـد؛ را از آب و خاك است؛ ان به آب

و اشتياق زنان به مردان است، پس زنان را در خانه ).همانجا(».ها نگه داريد بدين جهت توجه

/ع(ابوعبداللَّه/ وهب/ ابيه/ احمد بن ابي عبداللَّه/ عده مِن اصحابنا-6روايت ):ع(علي اميرالمؤمنين)

و ميل دارندمردان از زمين آفريده شدند؛« و زن از مرد آفريده شـد پـس. از اين رو، آنها به زمين اشتياق

و رغبت دارد ).همانجا(». كنيد اي گروه مردان زنانتان را حبس. به مرد توجه

يحيـي محمـد بـن/محمد بن الحسين بن ابي الخطـاب/سعد بن عبداللَّه]/علي بن حسين[ ابي-7روايت

):ع(ابي عبداللَّه/ابراهيم غياث بن ابي/الخزاز

و مرد از زمين آفريـده« زن از مرد آفريده شد، از اين رو توجه او به مرد است، پس زنانتان را حبس كنيد؛

و بدين سبب به زمين ميل دارد ).2/398ق،1386شيخ صدوق،(».شد

 دنده-3-2

و گزارش مي .دارند اشاره) مرد(آدم از دنده)زن(شوند كه به آفرينش حوا در اين بخش رواياتي بررسي

و علي بن ابراهيم/ محمد بن يحيي-8روايت / سـالم هشام بـن/ ابن محبوب/ابيه، جميعاً/احمد بن محمد

:بريد العجلي

كو هو الَّذِي خَلَقَ مِن الْماءِ بشَراً فَجعلَه”درباره اين سخن خدا)ع(از ابوجعفر و كَـان ربـ و صِـهراً نَـسباً

را: فرمود)ع(امام. سؤال كردم)25/54/انفرق(17“قَدِيراً و همسر آدم از] نيز[خداوند آدم را از آبي زالل آفريد

و جنس او آفريد و پست اين زن را از پايينپس. نوع پس از همان دنده سـبب. ترين دنده آدم شكل داد ترين

و آن زن  او] حوا[و نسب را به جريان انداخت دوو به واسـطه درآورد] آدم[را به ازدواج  ايـن ازدواج بـين آن

رو اي برادر عجلـي بـه؛ از اين»نَسباً وصِهراً«:و اين همان سخن خداوند است كه فرمود. برقرار كرد» صهر«

و به واسطه زنان،  مي» صهر«واسطه مردان، نسب ).5/442 ق، 1389كليني،(» ...شود برقرار

ع/ محمد بن عيسي-9روايت ):ع(جده اميرالمؤمنين/ ابيه/ لويعيسي بن عبداللَّه

).1/215عياشي، بي تا،(»حوا از پهلوي آدم آفريده شد در حالي كه آدم خواب بود«

: با سند قبل روايت شده است-10روايت
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و به جاي اين دنده خداونـد تكـه گوشـتي را در پهلـوي آدم« حوا از دنده كوچك پهلوي آدم آفريده شد

).همانجا(».نهاد

مي)ع( عبداللَّه بن سنان از امام صادق-11روايت :كند نقل

»تـرين دنـده آدم آفريـد خداوند بعد از ظهر روز جمعه در روح آدم دميد، سپس همـسر آدم را از پـست«

).2/10همان،(

):ع(ابوجعفر/حسن بن محبوب]/ابراهيم بن هاشم[ ابي-12روايت

رو)ع(عمر آدم« و در مكه دفن شد، نهـصد از روزي كه خداوند او را آفريد تا زي كه او را قبض روح كرد

و بعد از ظهر جمعه در روح آدم دميده شد  تـرين دنـده آدم خلـق سپس همسر آدم از پـست.و سي سال بود؛

(»...شد ).451ق، 1404قمي،.

مي-13روايت :آورد ابن عباس در بخشي از مسائل عبداللَّه بن سالم

حـوا: آيا آدم از حوا آفريده شد يا حوا از آدم؟ پيامبر فرمود: سؤال كرد)ص(مبرعبداللَّه بن سالم از پيا ...«

و مـردان در آن اختيـاري از آدم آفريده شده است كه اگر آدم از حوا خلق مي  شد، طالق به دست زنـان بـود

از[از برخـي:دآدم؟ فرمـو] از اجـزاء[آدم آفريده شـد يـا از برخـي] اجزاء[آيا حوا از همه: نداشتند؛ سؤال كرد 

مي] اجزاء[آدم؛ زيرا اگر حوا از همه] اجزاء طـور كـه بـراي شد، قضاوت براي زنان جايز بود، همان آدم آفريده

از: مردان جايز است؛ سؤال كرد  از] اجزاء[حوا و] اجـزاء[از: باطن؟ فرمود] اجزاء[ظاهري آدم آفريده يا بـاطني

شد، زنان بدون پوشش بودند همان گونه كه مـردان بـدون حجـابمي دروني كه اگر حوا از ظاهر آدم آفريده 

از: چپ او؟ فرمود حوا از سمت راست آدم خلق شد يا از سمت: اند؛ پرسيد رو اكنون زنان پوشيده هستند؛ از اين 

و زن يكـسان بـود، سمت چپ؛ زيرا چنانچه حوا از سمت راست آفريده مي و سود مـرد امـا چنـين[شد، بهره

زنو] نيست و براي و شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است؛ پرسيد براي مرد دو سهم : يك سهم است

از حوا از كدام چپ: آدم آفريده شد؟ فرمود] اجزاء[يك (»...از دنده )49ق، 1403شيخ مفيد،.

گِلِ آدم-4-2  اضافه

عاصـم ابراهيم بـن/ رياني ابوجعفر عمار السكوني الس/ حسين بن يحيي بن ضريس العجلي-14روايت

/ بقزوين[  مولي رسـول ابو جعفر احمد بن عبداللَّه بن يزيد بن سالم بن عبداللَّه/ عبداللَّه بن هارون الكرخي]

):ص(يزيد بن سالم أنَّه سأَلَ رسولَ اللَّه/ أبي، عبداللَّه بن يزيد/اللَّه
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اگـر آدم از حـوا آفريـده. شـد بته كه حوا از آدم آفريدهال: يا حوا از آدم؟ فرمود. آيا آدم از حوا خلق شد ...«

مي مي از اضـافه گـل دنـده چـپ: پس حوا ازكجا آفريده شـد؟ فرمـود: پرسيد... بود شد، طالق به دست زنان

(»...آدم )2/471ق، 1386شيخ صدوق،.

/ عبداللَّه بـن جبلـه/ الحسن برقي ابي/ احمد بن ابي عبداللَّه/ عمه/ محمد بن علي ماجيلويه-15روايت

):ع(جده، الحسن بن علي بن أبي طالب/ آبائه/ حسن بن عبداللَّه/ معاويه بن عمار

و داناترين آنان سؤاالتي پرسيد، از جمله)ص(گروهي يهودي نزد رسول خدا« برتـري مـردان بـر: آمدند

راو نيز برتر مثل برتري آسمان بر زمين: زنان چگونه است؟ پيامبر فرمود  ي آب بر زمين است كه آب زمـين

و زنان نيز به دست مردان زنده مي مي كند شـدند كـه خداونـد اگر مردان نبودند زنـان خلـق نمـي. شوند زنده

خداونـد: چرا چنين است؟ پيـامبر فرمـود: يهودي پرسيد).4/34/نساء(“الرجالُ قَوامون علَي النِّساء”: فرمايد مي

و از  و اول كسي كه از زنان اطاعـت كـرد آدم بـود؛ از آدم را از خاك آفريد و بقيه آن حوا را خلق كرد؛  اضافه

و واضح است، آيـا نمـي. اين رو خدا او را از بهشت فرود آورد بينـي كـه برتري مردان بر زنان در دنيا، روشن

و به سبب ناپاكي نميمي زنان حائض  يهـودي. رسد نمي توانند عبادت كنند ولي بر مردان، هيچ آلودگي شوند

).512همان،(».راست گفتي اي محمد: گفت

بن/ محمد بن حسن بن احمد بن وليد-16روايت و محمد محمد بن احمد بـن/ يحيي العطار احمد بن ادريس

بن/ يحيي بن عمران اشعري : زراره/ ابن نويه/ احمد بن ابراهيم بن عمار/ علي بن فضال احمد بن حسن

شد)ع(قاز امام صاد« و ذريه آدم چگونه آغاز شـد؟: سؤال سـپس از چگـونگي: گويـد مـي زراره... نسل

ترين دنده چپ آدم آفريـد؟ امـام آفرينش حوا سؤال شد كه افرادي هستند كه معتقدند خداوند حوا را از پايين 

مي.و منزه است خدا از اين گفتار پاك: فرمود  كه خداوند توانايي گويد، در حقيقت معتقد است كسي كه چنين

و بدين ترتيب  راهي براي متكلّمي از اهلو قدرت آن را ندارد كه براي آدم همسري جز از دنده وي بيافريند؛

و افترا مي مي انتقاد او گشايد تا بگويد برخي از اندام آدم با برخي ديگر از آن نكاح كرد؛ زيرا همسرش از دنـده

آن چنين. آفريده شده بود  مي نيست كه و قـضاوت كنـد، سـپس ان و آنها حكم فرمايـد گويند، خداوند بين ما

و به فرشتگان دستور داد بر آدم: گفت   سجده كنند، او را به خـواب خداوند آن هنگام كه آدم را از خاك آفريد

و براي او آفريده در. اي پديد آورد برد رو سپس آن زن را و اين از آن ي بود كه گودي كشاله ران آدم قرار داد

و پيرو مرد باشد، آنگاه و حركات زن بيـدار شـد زن تابع و آدم از جنبش : آدم گفـت ... آن زن به جنبش درآمد

و حوا گفت نزديك و نزد حوا رود كـه اگـر: من بيا نه تو نزد من بيا، سپس خداوند به آدم امر كرد كه برخيزد
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م چنين نمي اويبود، زنان خود نزد مردان براي خواستگاري رفتند، پس اين است قصه حوا كـه درود خـدا بـر

).1/17همان،(».باد

: ثابت بن هرمز] ابوالمقدام[ابيه/ عمرو بن أبي المقدام-17روايت

شد)ع(از امام باقر[ چه: حوا از چه آفريده شد؟ فرمود: سؤال گوينـد كـهمي: گويند؟ گفتممي اين جماعت

آيا خداوند ناتوان بود از اين كه حوا را از چيـز. گويندمي دروغ: فرمود. آدم آفريد هاي اي از دنده حوا را از دنده 

از پدرم: پس از چه چيز حوا آفريده شد؟ فرمود)ص(فدايت شوم اي فرزند رسول خدا: ديگري بيافريند؟ گفتم 

د خداوند مشتي از خاك برگرفت: فرمود)ص(پدرانش به من خبر داد كه رسول خدا ـو آن را ر دست راستش

و پس از آن آدم را آفريد ـ مخلوط كرد مقداري از آن خاك اضافه آمد كـه. كه هر دو دست خدا راست است

(»از آن، حوا را آفريد ).261عياشي، همان،.

و نقد  روايات موجودبررسي

و تفسيري راه يافته هاي مختلف در كتاب روايات ضعيف به شكل ن آنها نفـوذ تري اند؛ از مهم هاي حديثي

و حكايات قرآني امتو داستان گويي خرافهسرايي، افسانه و داستان هـاي سازي قصاصين درباره فضائل قرآن

و حكايـات اهـل كتـاب  و دانـش را سـبب رواج روايـات پيشين است؛ چنانكه ابن خلدون ناآشنايي عرب با علم

و متن نياز استاز اين رو براي تشخيص سره از ناسر). 407 ق، 1422(داند مي .ه روايات، به بررسي سند

 بررسي متني-1

و سست .است متن اين روايات به داليل زير ضعيف

 تعارض با قرآن-1-1

و آفريده شده از موجود زنده، آدم)زن(رواياتي كه حوا دنده بيان) آدم(يا عضوي از بدن) مرد(را سرشته

د مي .ارندكنند با چند دسته از آيات قرآن تضاد

گـل چـسبنده)32/7/سـجده(گِـل،)3/59/عمـرانآل(قرآن ماده خلقـت اوليـه انـسان را خـاك،-الف

گل)37/11/صافات( و بدبو، گل خشكيده از )55/14/الرحمن(و گل خشكيده سفال مانند)15/26/حجر(سياه

مي. داند مي و زن، هر دو، و شامل مرد (شـود در اين آيات تعبير انسان عام است ,ق1397, طباطبـايي: نـك.

) 12/158؛ 16/263
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مي-ب و همسر بر و كاربرد قرآن درباره زوج و از تعريف و مرد، هر دو، هم جنس هـم سـنخ آيد كه زن

مي. هستند مِـن«كند كه از جنس شما همسرانتان را آفريديم؛ قرآن بارها تصريح لَكُـم لَ عـو اللَّه جَأنْفُـسِكُم

أَنْفُـسِكُم أَزواجـاً«)16/72/نحـل(23»أَزواجا مِـن لَكُـم مِـن«و)30/21/روم(» خَلَـق لَكُـم َأنْفُـسِكُم جعـلَ

26).42/11/شوري(25»أَزواجاً

و تواند مقصود باشـد؛ از ايـن رو روايـات در اين آيات آفريده شدن هر زني از پيكر همسرش نمي شـشم

.هفتم مردود هستند

و الزمـه زوجيـت هـم)51/49/ذاريـات(ها زوج آفريده شـدند آن همه پديده از سوي ديگر به گواهي قر

و مرد جنس، هم و هم ذات بودن است؛ پس ذات انساني زن و شـوهر(سنخ نيـز بايـد) حتي در نخـستين زن

( باشد يكسان )275,ش1376, يوسفي اشكوري:نك.

شود كـه گـاه بـامي اي نيز پرداخته در روايات اول تا هفدهم بجز بحث آفرينش به موضوعات پراكنده-ج

:، از جملهآيات قرآن سازش ندارد

و در بسياري از آيـات بـه حـضور زنـان در اجتمـاع- اشـاره حبس زنان در خانه مورد تاييد قرآن نيست

و مـصونيت شود ولي در هيچ آيه مي و اشتياق زنان به مردان يا براي حفـظ اي ذكر نشده كه به جهت حرص

. دليل ديگر، زن بايد در خانه بماندزنان يا هر

رو- آنت پانزدهم به صراحت ذكر مي ايادر و حوا از بقيـه فريـده شـدهآشود مرد از زن برتر است زيرا آدم از خاك

و تقواست است در حاليكه از نگاه قرآن انسان  و مالك برتري ايمان ا«ها خلقت تكويني يكساني دارند إِنـَّ اس أَيها النـَّ  يا

أُنْثى و ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْناكُمأَتْقاكُم عِنْد اللَّهِ كُمأَكْرَم إِنَّ لِتَعارفُوا قَبائِلَ و شُعوباً لْناكُمعج 49/13/حجرات(30»و.(

و خيال- و پيكـره پردازي خداوند به مانند مجسمه در روايت هفدهم با تجسم تـصور تراشـي انـساني ساز

گل مي و فـارغ آدمي را در دست راستش مي شود كه و صاحب كمـاالت و از آنجا كه خداست و فاقـد آميزد؛

و كاستي و نقـص اسـت عيوب و ايـن. ها، هر دو دستش راست است؛ گويي كه دست چپ كاسـتي  تجـسيم

شَي«تشبيه با آيات قرآن در تضاد است زيرا كه خداوند كَمِثْلِهِ سلَي شودمي توصيف)42/11/شوري(»ء.

 تعارض با عقل-2-1

 مطرح است كه هدف از اين آفرينش متفاوت چـه بـود؟ چـرا هايي پرسشدر اين روايات به لحاظ عقلي

و ديگري را از بدن اولي بيافريند؟ آيا گل آدمي كاستي خداوند بايستي در آغاز خلقت دو انسان يكي را از گل
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ك و از گرفته بود؟ يا ارزش انسان دوم چنان نبود و طينـت بخـصوص اه همانند انسان اول از گل پـيش مهيـ

و عادلي كه در اسالم معرفي مي  و هر فطـرت پـاكي بـدان شده، آفريده شود؟ بديهي است خداوند عالم شود

.گيرد معترف است، چنين اهدافي را براي آفرينش در پيش نمي

ب و و جهت دار بوده يا بي هدف . گرفته است دون حكمتي خاص صورتپس اين نوع آفرينش يا هدفمند

و انجام كار عبث براي خدا محال است اگر بي و بيهوده است و حكمت ايـن نـوع. هدف بوده كاري عبث سرّ

و نـشانه چنـين  و اگر ما راهي براي دستيابي به مفهوم نماد آفرينـشي نداشـته آفرينش مشخص نشده است

و  و خدا نيز بازنگفته باشد كه چه هدف شود كه فعلـي كـه دليـلمي مطرح پرسشحكمتي داشته، اين باشيم

و خدا نيز آن را براي ما روشن نكرده، از چه روي صورت گرفته  است؟ زيرا اين امـر مخـالف مشخصي ندارد

و داليل آن را در قرآن بيان مي  كـه داسـتان آفـرينش انـسان، كند؛ چنـان شيوه خداوند است كه امور شگفت

سن پيري اني كه سراسر كره زمين را فراگرفته، دستور ذبح پسر به ابراهيم، عطاي فرزند در نافرماني ابليس، طوف 

و مادر، پرورش نوزادي در خانه دشمني كه حكم به قتل همه نوزادان داده، تولد عيسي  بدون داشـتن پـدر)ع(پدر

پ...و و و خارق العاده الهي است كه در قرآن براي عبرت و همه از امور شگفت ميهمه .شود ندآموزي بيان

و حاالت دروني زنان در داستان هاي انبياء گذشته از سوي ديگر خداوندي كه در قرآن جزئياتي از رفتارها

فرزنـد، شـگفتي آميز او به بـشارت همچون خنده ساره نزد فرشتگان مهمان ابراهيم، چگونگي واكنش تعجب 

و بريدن انگشتان  ، دل نگراني بسيار مادر موسي به هنگام افكندن) ميوه به جاي(زنان مصر از زيبايي يوسف

و مي ...موسي در نيل و متفاوت از مـرد كند، اگر بنا داشته آفرينش زن را به شيوه اشاره . آغـاز كنـد اي خاص

و بر آن تاكيد نكرده است؟ خدايي كه از ذكر چنين جزئياتي دربـاره  حـاالت درونـي چرا به اين موضوع اشاره

 بـه- اگـر خلقتـي متمـايز از مـرد داشـته-آن فرو گذار نبوده، چگونه براي بحث مهم خلقت زن زنان در قر

و روشني، در نص صريح قرآن بدان نپرداخته است؟  وضوح

و اي خاص، بايستي، به گونه)زن(آيد كه آفرينش يكي از دو جنس انساني از اين مقدمات بر مي حكمت

بر هدفي در  و عالوه و هدف آن در قرآن اشاره شود پي داشته باشد كه. آن، به اين نكته چنين نيست،و حال

و ماده روايات آفرينش زن به شيوه .زير سوال است اي متفاوت از مرد، از نظر عقلي اي متفاوت يا از جنس

و تكامـل انـسان اسـت و شـناخت از سوي ديگر طبق نص صريح قرآن هدف از آفرينش انسان عبادت

و با حكمت خداوندي ناسازگار است كه براي رسيدن به اين هدف غايي مقدمات رشـد)51/56/ذاريات:نك(

و اي كـهو ناقص به زن عطا كرده باشد به گونـهتر خلقتي پست همه انسانها را به طور يكسان فراهم نكرده
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د براي طي مراحل تكامل با دشواري و از رسيدن به برخي كماالت انساني به ليل نقـصان در هايي روبرو شود

.ذات آفرينش بازماند

و پذيرفتني نيست افزون بر آن، بخش .هايي از روايات آفرينش با عقل مخالفت دارد

و تـأثيرات آن بـر) مسائل عبداللَّه بن سالم(در روايت سيزدهم-الف قـوانين به جزئيـات آفـرينش حـوا

و اختيار طالق به دست مرد، مربوط به زنان در اسالم اشاره شد كه مسائلي از قبيل آفرينش  آفـرينش از آدم

و  و وجوب حجاب و حق قضاوت نداشتن زنان، آفرينش از اعضاي دروني آفرينش از سـمت از برخي از اجزاء

و شهادت دو زن برابر يك مرد بيان شده است و بهره و نابرابري زنان در سود . چپ

و معلول اساسبيها دو نسبت دو طرف اين قضيه و رابطه اين علت و منطقـي است  نيـست؛ ها عقالنـي

و عنصر ابتدايي آفرينش بحثي تكويني است، در حالي كه طالق، قضاوت، حجاب و زيرا آفرينش و شـهادت

و نمي و مربوط به حقوق وضعي هستند و فطـري ارث، تشريعي در توان آنهـا را از امـور ذاتـي دانـست؛ زيـرا

و فرهنگ واقعيت خارجي چنين  و اديان و در همه ملل  قوانين مشابه اسالمها نيست كه زنان از ابتداي تاريخ

و از روز ازل-داشته باشند، در حالي كه امور فطري  بين-معين شده بدانيم اگر اين قوانين شرعي را فطري

و استثناء ندارد همه انسان و اين همه نقيض .ها مشترك است

بـه ذهـن پرسـش تا هفدهم آفرينش حوا از باقيمانده گل آدم بيان شد، اما اين در روايات چهاردهم-ب

و مي خـاكي رسد كه آيا خداوند آفرينش دو انسان را پيش بيني نكرده بود كه به اندازه، براي هـر يـك گـل

ع  و باقيمانده گل اولي، انسان دوم را خلـق نكنـد؟ يـا بـا ايـن لـم بـه فراهم كند تا در انتها به اجبار از اضافه

مطـرح شـد اي را بفهماند؟ در بحث هدفدار بودن يا نبودن اين كار خارج از عادت موضوع چنين كرده تا نكته 

و خداوند كار عبث نمي  و اگر هدفدار است چرا حكمت كه اگر بي هدف باشد عبث است آن بيـان نـشده كند

. كه شيوه قرآني در اين امور بازگو كردن آنهاست

ض با علم تعار-3-1

آن)و نيز به نوعي در روايات هشتم تا سيزدهم(هاي مردان كه در روايت دهم كم بودن يكي از دنده بـه

و در روايات ديگر حتي تصريح مي  و واقعيت موجود است اشاره بـديهي اسـت بـاو. شود، مخالف علم تشريح

مي شمارش دنده  و زن، پي هاي هر مرد و افـزو.بـرد توان به تساوي آنها ن بـر آن، اشـتقاق واژه حـوا از حـي
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و دوم(حيوان و كتب لغت) 2/239 ق، 1418معرفت،:نك(نشده است در علم صرف پذيرفته) در روايات اول

.اند اي نكرده نيز به اين نكته اشاره

 تعارض با واقعيت-4-1

و زمين- الف و ذاتي مردان به خاك و هفتم(تمايل فطري  واقعيـاتلفمخا) روايات پنجم، ششم

و مشهود است؛ زيرا رابطه است اي منطقي اي كه بين دو طرف اين قضيه برقرار شده نه رابطه ملموس

كه. اي از تجربه اجتماعي داشته باشدو نه ديني؛ بلكه پذيرش آن بايد پشتوانه  حكم بـه اما روشن است

ك  و زمين با توجه به فرهنگ و ميل مردان به خاك و قابل ذاتي بودن اشتياق تعميم شاورزي بيان شده

مي. به همه مردان نيست و تجربه بخصوص با توجه_توان دريافت بسياري از مردان چنان كه با حس 

و تنوع مشاغل به بي_ زندگي امروزي و اشتغال دارند به اموري و زمين تمايل از سوي. ارتباط با خاك

و دروني، انگيزه  ب ديگر بيش از عوامل ذاتي و توجه افـراد بـه هاي و اجتماع سبب تمايل يروني، محيط

و مشغله .شودمي كار

در متن روايت شانزدهم كه تنها بخشي از آن در اين پژوهش ذكر شد، امام براي رد ّازدواج فرزنـدان-ب

و برادر حتي نزد حيوانات به شدت كنند كه جفت آدم با يكديگر اشاره مي  و حيـوان گيري خواهر  ناپسند اسـت

و روي و تجربه اين استدالل كامال مخالف واقعيت. گردان است نر از اين عمل گريزان در مشهود هاي عينـي

و برادري در ميان حيوانات معنايي  از جهان حيوانات است كه مفهوم خواهر و حتي در برخي موارد پـس ندارد

و بلوغ حيوان، احساس فرزند به مادر  مي غرايبه- يا بالعكس-سن رشد افـزون بـر آن،. يابـد زي ديگر تغيير

و با شأن تعابيري كه براي بيان اين نمونه از زبان امام نقل مي  و بالغت شود، ركيك است و فصاحت  معصوم

.او سازگاري ندارد كه با چنين ركاكت لفظي سخن بگويد

 برگرفته از اسرائيليات-5-1

و فرهنـگه مي رواياتي كه آفرينش حوا را از موجود زنده يا دند و متـأثر از تـورات  يهـود دانند، برگرفتـه

: شود است؛ چنان كه داستان آفرينش حوا در عهد عتيق چنين بازگو مي

پس آدم همـه ...و خداوند خدا گفت خوب نيست كه آدم تنها باشد پس برايش معاوني موافق وي بسازم«

ل  و همه حيوانات صحرا را نام نهاد و پرندگان آسمان و يافـت نـشد يكن براي آدم معـاوني موافـق وي بهايم
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و يكي از دنده هايش را گرفت وگوشـت در جـايش خداوند خدا خوابي گران بر آدم مستولي گردانيد تا بخفت

و وي را به نزد آدم  و خداوند خدا آن دنده را كه از آدم برگرفته بود زني بنا كرد و آدم گفت همانـاپر كرد آورد

و گوشتي از گوشتم؛ از اين سبب نساء ناميـده شـود زيـرا كـه از انـسان از استخوان اين است استخواني  هايم

).23-21و2/18سفر پيدايش،(».گرفته شد

و نه ديگر اجزاء، آمده است :درباره علت آفرينش حوا از دنده

ف. بيافريند خداوند اين نكته را مورد توجه قرار داد كه زن را از كدامين عضو آدم« زن: رموداو مـن

و غرور باال نگيـرد را از سر آدم نمي  و سر خود را از روي نخوت از. آفرينم تا آن كه سبكسر نگردد نـه

از. چشم، تا آنكه بسيار كنجكاو نباشد  و نـه و سخن چين نشود و نه ازگوش تا آنكه استراق سمع نكند

و وراج به بار نيايد آن. دهان تا آن كه پر حرف و نه از دست تـا آن كـه. كه حسود نشودو نه از دل تا

و نه از پا تا آن كه ولگرد نباشد هرزه دست و من زن را از قسمتي از بدن آدم كه همواره. نشود  پوشيده

و عفيف به بار آيد نهفته است مي از3يا2/18برشيت بار،(».آفرينم تا آن كه موجودي محجوب  به نقل

).179- 178ش، 1382كهن،

آفرينش حوا كنند كه شباهت بسيار به داستان از اسطوره پژوهان به داستاني سومري اشاره مي اما بسياري

آب. در تورات دارد  اِنكي، خداي مي يكي از اعضاي و رنجور خـدابانويي كـه. شـود، دنـده اوسـت ها، كه بيمار

و درمان دنده بيمار انكي برگزيده مي  تي«شود براي پرستاري اسـت؛ امـا نـين تـي» بـانوي دنـده«يا» نين

و آن بانوي حيات بخش است كه. معناي ديگري نيز دارد هايي از اين بخش ظاهراً نويسنده عبري عهد عتيق

و تنها به معنـاي ثـانوي  و يا به عمد از آن گذشته است اسطوره را برگرفته مفهوم اصلي نين تي را در نيافته

و هنگام اقتباس حوا را آف  (است ريده شده از دنده آدم معرفي كرده يعني دنده توجه كرده و كار،:نك. الهيجي

.)1,6/983 دانشنامه جودايكا؛861 ش، 1383؛ رضايي، 125 ش، 1377

 تعارض روايات با يكديگر-6-1

و تضاد دارنـد و ماده آفرينش حوا با يكديگر تخالف ي، روايـت دوم. اين روايات در منشاء حـ روايـت اول

س  وحيوان، روايات روايات چهـاردهم وم تا ششم آدم، روايت هفتم جنس مرد، روايات هشتم تا سيزدهم دنده

افـزون بـر آن، در مـتن روايـت هـشتم نيـز.كنند تا هفدهم اضافه گل آدم را عنصر آفرينش حوا معرفي مي 

 
1. Encyclopaedia Judaicag 
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و اضطراب است؛ زيرا ابتداي روايت حوا را از مي آشفتگي و نوع آدم ا جنس و سپس به خلقـت و از دنـده داند

.كند اشاره مي

 نفوذ روايات اهل سنت-7-1

و يـا بـا در بررسي سندي اشاره مي شود كه برخي از راويان اين احاديث يا خـود از اهـل سـنت هـستند؛

و مجالس حديثي . اند اهل سنت تماس نزديكي داشته راويان

و روايي اهل سنت است تا اي رايج در كتب از دنده يا موجود زنده عقيده)زن(باور آفرينش حوا  تفسيري

و بر آن پـاي فـشاري مـي . كننـد آنجا كه در عصر حاضر نيز بسياري از نويسندگان اين مكتب بر اين باورند

نك( ؛ صالح22م، 1985؛ عبدالمنعم حسن،13م، 2000؛ فوزي النعال،16-14م، 1998محامي،: براي نمونه

).28ق، 1419الخالدي،

منبـه، توان گفت كه افـرادي همچـون وهـب بـنن اخبار اسرائيلي در اهل سنت مي درباره علت شيوع اي

و قصاصيني  و تميم داري از قصه گويان از ابوهريره، كعب االحبار، عبداللَّه بن سالم، سمره بن جندب  كه گاه

وسـ مسلمانان اهل كتاب هستند، در بين راويان عامه حضور دارند كه رواياتشان در كتب اهـل تازه نت نقـل

و نفوذ كرده است  هـاي اي كه باور آفرينش زن از دنده يا تشبيه آن به دنده، به شكل به گونه. بسط داده شده

و نقل .هاي مختلف بازگو شده است گوناگون

: نـك(رسد كه برخـي از آنهـا، زن را آفريـده شـده از دنـده سند بيشتر اين روايات به ابوهريره مي

بي؛ مسلم بن حجاج 6/145و4/103ق، 1401بخاري، و برخي تشبيه شده به دنده) 4/178تا، نيشابوري،

مي)؛ مسلم، همان 6/145بخاري،( او در روايتي نيز نعيم بن قعنب نزد ابوذر مـي. كنند معرفي رود تـا از

مي سؤالي بپرسد؛ همسر ابوذر با بدخلقي از  و ابوذر حديثي دربـاره تـشبيه زن بـه ميهمان پذيرايي كند

كج) 164و 5/150ابن حنبل، بي تا،( كج دنده بي(و بنا بر نقلي آفرينش زن از دنده ) 2/147تا، دارمي،

است، عبدالرزاق بنابر نقلي او جابر بن عبداللَّه انصاري(در خبري ديگر جرير. كندمي نقل)ص(از پيامبر

مي) 7/303تا، صنعاني، بي  و از حسادت نزد عمر و رقابت آيد از. كنـد رانش گلـه مـي هاي همس ها  پـس

و آفـرينش همدردي عمر با جرير، عبداللَّه بن مسعود حكايت شكايت ابراهيم از بدخويي ساره نزد خدا

به(زن از دنده  مي) 4/184ق، 1409دنده، ابن ابي شيبه، بنابر نقل ديگر تشبيه زن (گويد را باز ابن ابـي.

).4/185شيبه، 
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 بررسي سندي-2

ب و سستي هر هفده روايت، و ضعيف محسوب مـي جز روايت هشتم، اشكاالت . شـوند هايي در سند دارند

:ضعف سندي اين روايات از اين قرار است. روايت هشتم از نظر سندي صحيح است

و.1 مي در اين سند علي بن ابي حمزه كه باتوجه به طبقه استاد بن شاگرد مشخص شود وي علي

و)12/234 ق، 1413خويي،:نك(ابي حمزه بطائني است  ، از سران واقفيه، متهم به كذب

و سرزنش شديد امام رضا و مورد لعن (واقع شده است)ع(دروغگويي ؛83ق، 1422ابن غضائري،.

حسين بن يزيد نَوفَلِي نيز مجهول ). 2/742ق، 1404؛ كشي،249ق، 1424نجاشي،

م)38 ق، 1424نجاشي،( . همل استو موسي بن عمران نخعي، برادرزاده نوفلي،

و ارسال وجود دارد.2 . انقطاع از عوامل ضعف سند است. در سند اين روايت افتادگي

شد.3 . در سند روايت اول بررسي

در اين سند عبدالرحمان بن سيابه مجهول است؛ زيرا كَشّي در برخي ماجراهاي تاريخي عصر امام.4

ع). 628و2/688(كند صادق از او ياد مي . شود بدالرحمان مشخص نميبا اين همه وصف رجالي

 ). 2/799كشي،(نيز مجهول است) 12/425,ق1413خويي،(عبداللَّه بن محمد يا بنان بن محمد
و ارسال بخش اعظم سند، واسطي كه از مقايسه سندها.5 ؛ 3/343كليني،:نك(افزون بر افتادگي

مي) 1/465ش، 1365؛ شيخ طوسي،6/5همو،  واسطي از آيد كه وي محمد بن حسن بدست

و متهم به كذب محسوب مي با. شود راويان اهل سنت است، راوييي ضعيف درباره اين راوي كه

و مدتي در واسط اقامت گزيده، عنوان محمد بن حسن بن أبي يزيد كوفي همداني مشهور است

). 2/168ق، 1417خطيب بغدادي،(روايت نقل كرده است)ع(تصريح شده كه از امام جعفر صادق 

مي جاليوني كه وي را ديدهر و كسي كه از خود احاديثي بر ، دروغگو سازد، توصيف اند، او را كذاب

تا(اند كرده معين، بي ، 1408؛ ابن حنبل،1/273,ابن  ). 3/299ق
مي.6 و شاگرد در يابيم وهب بين راويان بسياري مشترك است كه از آن ميان پس از مقايسه استاد

هو وهب قرشي كه وي ابوالبختري شناسان رجال). 20/230خويي،:نك(است)ق200د(ب بن

و شيعي وي را از دروغگوترين مخلوقات توصيف كرده در مواردي اند كه از راويان اهل سنت است
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(روايت كرده است)ع(از امام جعفر صادق ؛ شيخ 430؛ نجاشي، 101؛ ابن غضائري، 2/597كشي،.

ش). 256 ق، 1422طوسي، ناسان اهل سنت نيز اين قاضي لشكر هارون الرشيد را حديث رجال

و يكي از دو دروغگوي امت اسالم برشمرده بي(اند ساز حاتم رازي، ابي؛ ابن1/136,تا ابن معين،

).9/25 ق، 1373

مي.7 مدلِّس،، در كتاب)305(كند غياث بن ابراهيم كه نجاشي او را توثيق هاي رجالي اهل سنت

و جاعل  ميكذاب و اهل ). 12/323خطيب بغدادي،(شود حديث معرفي اگر اقوال رجاليون شيعه

هايي كه رجاليون اهل سنت براي غياث ذكر سنت را درباره دو راوي متمايز بدانيم، با توجه به ويژگي

بن. رسد كه غياث بن ابراهيم كذاب راوي روايت هفتم است به نظر مي42اند، كرده گفتني است غياث

بتري مذهب بوده است ابراهي ،1415شيخ طوسي،(م بتريه گروهي از زيديه هستند كه تقدم ). 142ق

و عمر بر علي(مفضول بر فاضل  مي))ع(ابوبكر در را جايز و به سبب همين اشتراك عقايد شمارند

و از هر دو گروه روايت اخذ كرده و شيعه حضور داشته . اند مجالس هر دو فرقه اهل سنت

. روايت شرايط صحت را داراستسند اين.8

هاي عيسي بن عبداللَّه علوي، محمد بن علي در اين سند تصحيف رخ داده است؛ زيرا راوي كتاب.9

سمينه محمد بن صيرفي مشهورترين دروغگو ميان راويان شيعه است43.الصيرفي است وي. ابو

مي. در غلو نيز شهره است و به سبب همين ابوسمينه به قم سفر مي ويژگيكند شود ها از قم رانده

، 1422,؛ شيخ طوسي154؛ نجاشي،94؛ ابن غضائري، 2/823كشي،(  ). 219ق
شد.10 . در سند روايت پيشين بررسي

و ارسال وجود دارد.11 . در سند اين روايت افتادگي

و ارسال وجود دارد.12 . در سند اين روايت افتادگي

سن.13 و ارسال بخش بزرگي از د، عبداللَّه بن سالم راوي مجهولي است كه درباره افزون بر افتادگي

و او از دانشمندان. او اطالعات اندكي گزارش شده است يهودي است كه در مدينه اسالم آورد

از)ص(پيامبر  ). 3/176ابن اثير، بي تا،(تغيير داد» عبداللَّه«به» حصين«نامش را
ق، 1386شيخ صدوق،(و اضطراب دارد اين سند در مقايسه با سندهاي مشابه ديگر آشفتگي.14

افزون بر آن، ابو جعفر احمد بن عبداللَّه ). 139ق، 1401؛ خزاز قمي، 339ق، 1387؛ همو،1/13
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و، پدرانش، عبداللَّه بن هارون الكرخي، حسين بن يحيي بن ضريس بن يزيد بن سالم  بجلي

و ابراهيم بن عاصم نيز مجهول پدرش مهمل محسوب مي .ستا44شوند

و ابوالحسن.15 و حسن بن عبداللَّه در اين سند محمد بن علي ماجيلويه، استاد شيخ صدوق، مجهول

. اند برقي مهمل

و ابن نويه مهمل هستند.16 . در سند اين روايت نيز احمد بن ابراهيم بن عمار

و ارسال، ابوالمقدام ثابت بن هرمز از سران بتريه وجود دارد كه در اين سند افزون بر افتادگي

پسر ثابت، عمرو بن أبي المقدام، نيز ). 504و2/499كشي،(اندو لعن كرده بارها او را نفي)ع(صادقين

).73غضائري، ابن(به شدت تضعيف شده است 

 نتيجه

از موجـود زنـده يـا جزئـي از بـدن آدم را بيـان)زن(چنانكه تبيين شد رواياتي كه باور آفريده شدن حوا

جه مي و سند اشكاالت عديده كنند، از ميت متن و به نظر و اي دارند و متـاثر از انديـشه يهـود رسد برگرفته

مي. اي خاص درباره زنان است بازتاب دهنده انديشه  توان گفت اين روايات در تفسير آياتي كـه بـه از اين رو

و حوا اشاره دارند قابل استناد نيستند؛ هر چند اشاره شد كـه   برخـي از مفـسرين از ايـن اجمال به خلقت آدم

و نـوع. اند روايات براي تفسير بهره گرفته و نيز ذكر شد كه بيشتر مفسرين معاصر نظر آفرينش حوا از جـنس

.اند آدم را پذيرفته

 منابع

.، الجرح والتعديل، بيروت، دار احياء التراث)ق1373(ابن ابي حاتم رازي، عبدالرحمان بن محمد،

.، بيروت، دارالكفر)تحقيق سعيد محمد اللحام(، المصنف،)ق1409(ه بن محمدابن ابي شيبه، عبداللَّ

. تهران، اسماعيليان، أُسد الغابه في تمييز الصحابه،)تابي(،ابن اثير، محمد بن محمد

.، تهذيب التهذيب، بيروت، دارالفكر)ق1404(ابن حجر، احمد بن علي

و معرفه)ق1408(ابن حنبل، احمد .، رياض، دارالخاني)اللَّه بن محمود بن عباس به كوشش وصي(الرجال،، العلل

تا(ابن حنبل، احمد .، المسند، بيروت، دار صادر)بي



و روايات 21 آفرينش حوا در قرآن

 ق، 1422، چاپ سوم،)به كوشش محمد اسكندري(، مقدمه ابن خلدون،)ق1422(ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد

. بيروت، دارالكتاب العربي

. الحديث ،قم، دار)تحقيق محمدرضا حسيني جاللي(، الرجال،)ق1422(حسينابن غضائري، احمد بن

.، بيروت، دارالقلم)به كوشش عبداللَّه احمد حسن(،)بروايه الدوري(، تاريخ ابن معين)تابي(ابن معين، يحيي

. صحيح البخاري، بيروت، دارالفكر,)ق1401(بخاري، محمد بن اسماعيل،

، قم، چاپ حكمت,)ش1345(،بالغي، عبدالحجت و بالغ االكسير، . حجه التفاسير

، قاهره، دارالمعارف,)ق1404(بنت الشاطي، عائشه عبدالرحمن، . االعجاز البياني للقرآن،

و تحليل احداث، دمشق، دارالقلم)ق1419(الخالدي، صالح .، القصص القرآني عرض وقائع

تحقيق عبد اللطيف حسيني كوه(,ايه االثر في النص علي االئمه االثني عشركف,(ه1401(, علي بن محمد, خزاز قمي

. انتشارات بيدار,قم,)كمري

.، بيروت، دارالكتب العلميه(تحقيق مصطفي عبدالقادر عطا)، تاريخ بغداد،(ق1417)خطيب بغدادي، احمد بن علي

ا)ق1413(خويي، ابوالقاسم . لرواه، چاپ پنجم، نجف، معجم الرجال الحديث وتفصيل طبقات

و مرگ در اساطير، تهران، اساطير)ش1383(رضايي، مهدي .، آفرينش

.، سيماي زن در فرهنگ ايران، چاپ دوم، تهران، نشر مركز)ش1375(ستاري، جالل

وا(، الرعايه لحال البدايه في علم الدرايه،)ق1423(شهيد ثاني، زين الدين بن علي لدراسات به كوشش مركز األبحاث

قم)االسالميه .، قم، بوستان كتاب

، چاپ دوم، قم، جامعه)تحقيق علي اكبر غفاري(، كتاب من اليحضره الفقيه،)ق1404(شيخ صدوق، محمد بن علي

. المدرسين

.، قم، جماعه المدرسين في حوزه العلميه)به كوشش سيد هاشم حسيني(، التوحيد،)ق1387(شيخ صدوق، محمد بن علي

.، علل الشر ائع، نجف، مطبعه حيدريه)ق1386(صدوق، محمد بن عليشيخ

بي)تحقيق جواد قيومي(، الفهرست،)ق1422(شيخ طوسي، محمد بن حسن . جا، نشرالفقاهه، چاپ دوم،

، چاپ چهارم،)تحقيق حسن خرسان، تصحيح محمد آخوندي(، تهذيب االحكام،)ش1365(شيخ طوسي، محمد بن حسن

.لكتب االسالميهتهران، دارا

.، نجف، مكتبه القصير)تصحيح احمد حبيب قصير(، التبيان في تفسير القرآن،)ق1379(شيخ طوسي، محمد بن حسن

. التابعه لجماعه المدرسين، قم، مؤسسه النشر اسالمي)تحقيق جواد قيومي(، الرجال،)ق1415(شيخ طوسي، محمد بن حسن

.، قم، جماعه المدرسين في حوزه العلميه)تحقيق علي اكبر غفاري(، االمالي،)ق1403(شيخ مفيد، محمد بن محمد

.، پرتوي از قرآن، بي جا، شركت سهامي انتشار)ش1358(طالقاني، محمود

.، الميزان في تفسير القرآن، چاپ سوم، تهران دارالكتب االسالميه)ق1397(طباطبايي، محمد حسين
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. مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت، داراحياء التراث العرب،)ق1379( فضل بن حسن طبرسي،

بي)تحقيق حبيب الرحمن االعظمي(، المصنف،)تابي(عبدالرزاق صنعاني . جا، مجلس العلمي،

و السنه، قاهره، مكتبه النهضه المصريه)م1985(عبدالمنعم حسن .، طبيعه المرأه في الكتاب

تا(عياشي، محمد بن مسعود .، تهران، مكتبه العلميه االسالميه)تحقيق سيد هاشم رسولي محالتي(التفسير،،)بي

و النشر والتوزيع)ق1405(فضل اللَّه، محمد حسين .، من وحي القرآن، چاپ سوم، بيروت، دارالزهرا للطباعه

لم)م2000(فوزي النعال، مختار و . يسمهن، حلب، دارالرضوان، نساء أشار اليهن القرآن

تا(يض كاشاني، محمد بن مرتضيف .، الصافي في تفسير كالم اللَّه، مشهد، دارالمرتضي للنشر)بي

، قم، مؤسسه النشر) جاللي تحقيق سيد محمد حسيني(، شرح االخبار في فضائل االئمه االطهار،)تابي(قاضي نعمان مغربي

. االسالمي التابعه لجماعه المدرسين

. قرآن مجيد

ا . كتاب مقدس.، چاپ سوم، قم، دارالكتاب)تصحيح سيد طيب جزايري(، التفسير،)ق1404(براهيمقمي، علي بن

.، قم، مؤسسه آل البيت)تحقيق ميرداماد، محمدباقر حسيني، مهدي رجائي(، الرجال،)ق1404(كشي، محمد بن عمر

. االسالميه تهران، دارالكتب، چاپ دوم،)تحقيق علي اكبر غفاري(، الكافي،)ق1389(كليني، محمد بن يعقوب

.، تهران، اساطير)ترجمه امير فريدون گرگاني(اي از تلمود،، گنجينه)ش1382(كهن، آبراهام

و كار، مهرانگيز و تاريخ، چاپ، شناخت هويت)ش1377(الهيجي، شهال دوم، تهران، زن ايراني در گسترة پيش از تاريخ

و مطالعات زنان . روشنگران

.، قم، مؤسسه آل البيت)تحقيق محمدرضا مامقاني(،، مقباس الهدايه)ق1411( عبداللَّهمامقاني،

.، بيروت، مكتب العالمي، حواء المظلومه)م1998(محامي، محمد كامل حسن

. مسلم، بيروت، دارالفكر، صحيح)تابي(مسلم بن حجاج نيشابوري

و ايراني، تهران، بنياد فرهنگ ايران تطبيقي عربي با زبا، فرهنگ)ش1357(مشكور، محمد جواد . نهاي سامي

.، التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب، مشهد، دانشگاه رضوي)ق1418(محمد هادي, معرفت

.، تفسير الكاشف، چاپ سوم، بيروت، دارالعلم للماليين)م1981(مغنيه، محمد جواد

و مقدمه محسن بيدارفر، تصحيح محمد خواجوي(م،، تفسير القرآن الكري)ق1415(مالصدرا، محمد بن ابراهيم ، چاپ)تحقيق

. دوم، قم، بيدار

، چاپ هفتم، قم، مؤسسه النشر االسالمي التابعه)تحقيق موسي شبيري زنجاني(، الرجال،)ق1424(نجاشي، احمد بن علي

.لجماعه المدرسين

.، باز خواني قصه خلقت، تهران، قلم)ش1376(يوسفي اشكوري، حسن
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