اعتبارسنجی مصادر و اسناد روایات اسالمی آفرینش حوا
علی
زینب

راد

مجلسیراد

چکیده
آفرینش انسانِ نخستین و بحثهای مربوط به آن ،از جمله موضوعاتی است که در ادیان آسمانی مطرح شده
و روایات اسالمی نیز بدان پرداختهاند ،اما متأسفانه آمیختگیِ این متون با اسرائیلیات سبب شده است تا اصل
ماجرا در البهالی منابع کمرنگ گردد؛ بنابراین ،نیازمند کاوشی جدی است تا با آسیبشناسی احادیث موجود،
حقیقت آشکار گردد .از جمله مواردی که در این زمینه نیازمند پژوهش میباشد ،چگونگیِ آفرینش حوا
است .اهمیت این موضوع بدان علت است که معنای ظاهری برخی روایات ،نوعی تحقیر جنس زن را در بر
دارد .بررسی منابع روایی فریقین نشان میدهد در این زمینه دو دسته روایت وجود دارد؛ احادیثی که حاکی از
خلق حوا

از دندۀ آدم

بوده و روایاتی که بر آفرینش حوا

از باقیماندۀ گِل آدم

اشاره دارند.

آسیبشناسیِ مصادر و بررسی وثوق سندی احادیث هر دو دسته نشان میدهد در هر دو بخش ،آسیبهایی بر
روایات وارد است که نیازمند بررسی خواهد بود.
کلیدواژهها :حوا

 ،دنده ،باقیماندۀ گل ،آسیبشناسی ،مصادر ،اسناد.

مقدمه

چگونگیِ آفرینش حوا

از دیرباز تا کنون ،ذهن عالمان اسالمی را به خود مشغول ساخته و بحثها و اختالفاتی جدّی

را پدید آورده است .ریشۀ این بحثها را می توان در روایاتی دانست که محدثان فریقین در کتب رواییی خیویش بییان
کردهاند؛ روایاتی که ظاهر آنها ،آفرینش حوا

از دندۀ چپ آدم

یا باقیماندۀ گل او را به ذهن متبیادر مییسیازد.

موضع عالمان اسالمی در مقابل این گروه از روایات ،تأثیری جدی بر تفسیر آیات دربیارۀ آفیرینش انسیان و همچنیین
احکامالنساء داشته است .با توجه به تنوع نگرش دانشمندان علوم اسالمی به این روایات الزم است روایات موجود ،پس
از جمعآوری ،مورد بررسی دقیق و آسیبشناسی قرار گیرند تا حقیقتِ امر روشن شود .آنچه در این مجال میدنرر قیرار
داده خواهد شد ،آسیبشناسی اسناد و مصادر روایت در جوامع روایی فریقین است و بررسی متون آنها ،به دلیل طوالنی
شدن مقاله ،نیازمند پژوهشی مستقل خواهد بود.
پیشینۀ پژوهش

بررسی احادیث آفرینش حوا

 ،در شمار موضوعاتی قرار میگیرد که از گذشته تا کنون مورد توجه بسیاری از عالمان

شیعه و اهلسنت قرار داشته است ،به گونهای که غالب تفاسیر فریقین در هنگام بررسی این دسته از آیات ،موضع
خویش دربارۀ روایات آفرینش حوا

را بیان داشتهاند .از بررسی اجمالی متون و منابع موجود ،پنج دیدگاه ذیل به

دست آمد:
 استادیار دانشگاه تهران ،پردیس فارابی قم (.)ali.rad.@ut.ac.ir
 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران ،پردیس فارابی قم (.)z.majlesirad@yahoo.com

 .1پذیرش :نصگرایان فریقین ،ظاهر این روایات را پذیرفته و هیچگونه تأویلی را برنتافتهاند و گاه ظیاهر آییۀ نخسیت
سورۀ «نساء» را بر آفرینش حوا

از دندۀ چپ آدم

را به عنوان احتمال ،در معنای آیات مطرح کردهاند.

حمل کردهاند 1.در این میان ،تعدادی از بزرگان شیعه نیز آنها
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 .2نفی صدور :شماری از عالمان شیعه و برخی علمای اهلسنت ،صدور این دسته روایات را نمیپذیرنید و ییا آنهیا را
تقیه میدانند.
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 .3تأویل :گروهی از عالمان اسالمی ،مفهوم ظاهری آیات را معتبر ندانسته و آن را به تأویل بردهاند .معنای تأویلی این
روایات در رویکرد مزبور چنین است که منرور از آفرینش حوا

از دندۀ چپ آدم

 ،قویتر بیودن قیوۀ جسیمانی و

حیوانی زنان در مقایسه با مردان و باالتر بودن نیروی روحانی و ملکوتی مردان از زنان است.
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 .4تمثیل :برخی گفتهاند :این روایات جنبۀ تمثیلی داشته و ناظر به کژیهای اخالقی زن در زندگی است و هید ایین
روایات ،سفارش به مدارا کردن با جنس زن است .گویا فرمودهاند :زن به مانند دندۀ کج میماند که اگر بخواهید راستش
کنید ،میشکند؛ پس ناچارید وی را به حال خود واگذارده و با او مدارا کنید!
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 .5توجه به علم اعداد :طر داران فنّ محاسبۀ اعداد گفتهاند :ارقام یک تا نُه ،نسبت به سایر اعداد ،حکیم پیدر (آدم) را
دارند و رقم پنج به منزلۀ مادر (حوا) است .از جمع یک تا نُه ،عدد  45به دست میآید که عدد خاصّ آدم است و از جمع
ص حوّاست .باز از ضرب دو رقم پنج و نُه ،عدد  45حاصل مییشیود
یک تا پنج ،عدد پانزده به دست میآید که عدد خا ّ
که عدد خاصّ آدم است .در علم حساب ،دو طر ضرب را «ضلع» و حاصل ضرب را «مربع» میگویند .در ضرب پنج
و نُه ،یک ضلع کمتر از ضلع دیگر است و آن رقم پنج است که به منزلۀ حوّاست .با توجه به این محاسبه ،راز فرمیایش
پیامبر 6که فرمودند« :حوا

از از ضلع أیسر آدم

خلق شده است» روشن میگردد ،زیرا واژۀ «أیسر» در اینجیا از

«یسر» به معنای قلیل است ،نه از «یسار» به معنای چپ.
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در دوران معاصر ،اندیشمندانی چون أبوشقه در تحریر المرأۀ فی عصر الرساله و علیاکبر غفاری در تحقیق من الیحضره
الفقیه بررسی این روایات را مدنرر خود قرار دادهاند .آقای مهریزی نیز در کتاب شخصیت و حقوق زن در اسالم ،فصلی
را به بررسی این روایات اختصاص داده و عالوه بر بیان آسیبهای وارد در ناحیۀ متون ،به برخی مشیکالت اسیناد نییز

اشاره کرده است .خانم فرجامی نیز در کتاب زنان قرآنی از حوّا تا مریم

 ،این روایات را مورد بررسی قرار داده است.

 .1ر.ک :تاج التراجم فی تفسیر القرآن لألعاجم ،ج ،2ص797؛ الجامع ألحکام القرآن ،ج ،1ص302؛ التفسیر المرهری ،ج ،3ص443؛ بیانالمعانی،
ج ،1ص.468
 .2ر.ک :جوامع الجامع ،ج ،1ص488؛ تفسیر القرآن الکریم ،ص189؛ إرشاد األذهان إلی تفسیر القرآن ،ص464؛ تفسیر اثناعشری ،ج ،4ص.265
 .3ر.ک :جدید اإلسالم ،ص 107و 108؛ أطیب البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،4ص4؛ المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص148؛ تفسیر نمونه ،ج،7
ص.52
 .4تفسیر الصافی ،ج ،1ص.415
 .5تفسیر بیان السعادۀ فی مقامات العباده ،ج ،3ص.300

 ،ج ،11ص ،116برای مطالعۀ تفصیلی دیدگاهها ر.ک« :نگاهی نو به روایات آفرینش زن

 .6بحاراألنوار الجامعۀ لدرر األخبار األئمۀ األطهار
از دندۀ چپ مرد» ،پژوهشنامه قرآن و حدیث ،ش  ،5ص50ی.52

آنچه در اینگونه از پژوهشها کمتر مورد توجه میباشد ،بررسی مستقل اسناد احادیث و همچنین توجه به منابعی است
که این روایات را ذکر کردهاند؛ در نتیجه ،این پژوهش به هد بررسی و آسیبشناسی این روایات ،به لحاظ سندشناسی
و مصدرشناسی نگارش یافته است.
گونهشناسی روایات

بررسی منابع روایی شیعه و اهلسنت ،دو دسته از روایات را در این موضوع مشخص میسازد؛ دستۀ اول روایاتی هستند
که بر خلقت حوا

از دندۀ آدم

اشاره دارند .این موضوع که در منیابع رواییی شییعه و اهلسینت مشیترک اسیت،

زیرمجموعههای کوچکتری نیز دارد 26 .روایت 1در شیعه و هشت روایت در اهلسنت ،2دربارۀ این موضوع بیه دسیت
آمد .دستۀ دوم که تنها در متون روایی شیعه دیده میشود و برخی احادیث آن با روایات دستۀ اول تعارض دارند ،بر خلق
حوا

از باقیماندۀ گِل آدم

داللت میکنند .در این دسته نیز شش روایت شیعی یافت شد:
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 .1برای نمونه به چند مورد اشاره میگردد:
ت الْمَرْأَۀُ مَرْأَۀً لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الْمَرْءِ یَعْنِی خُلِقَتْ َحوَّاءُ مِنْ آدَمَ»؛ امام صادق
قَالَ :سُمِّیَ ِ
ی «أَبِیعبداهلل
آفریده شده است؛ یعنی حوّا از آدم خلق شد.
رُوحَهُ بَعْدَ
وَ أَنَا حَاضِرٌ کَمْ لَبِثَ آدَمُ وَ زَوْجُهُ فِی الْجَنَّۀِ حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْهَا خَطِیئَتُهُمَا فَقَالَ :انَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى نَفَخَ فِی آدَمَ
ی «سُئِلَ أَبُوعبداهلل
پرسید:
زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَۀِ ثُمَّ بَرَأَ زَوْجَتَهُ مِنْ أَسْفَلِ أَضْلَاعِهِ ثُمَّ أَسْجَدَ لَهُ مَلَائِکَتَهُ وَ أَسْکَنَهُ جَنَّتَهُ مِنْ یَوْمِهِ ذلک»...؛ مردی از امام صادق
آدم و حوا چه مدت در بهشت سکونت داشتند تا اشتباه آنان سبب اخراجشان گردید؟ فرمودند :خداوند پس از زوال آفتاب در روز جمعه ،روح در آدم
بیافرید؛ سپس فرمان سجدۀ فرشتگان را صادر کرد و آنان را در بهشت اسکان داد. ...
دمید و در همان روز همسرش را از دندههای پایین آدم
کَانَ یُوَرِّثُ الْخُنْثَى فَیَعُدُّ أَضْلَاعَهُ فَإِنْ کَانَتْ أَضْلَاعُهُ نَاقِصَۀً مِنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ وَرَّثَ مِیرَاثَ
أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِیطَالِبٍ
ی «جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ
الْقُصْوَى الْیُسْرَى فَنَقَص مِنْ أَضْلَاعِهِ ضِلْعٌ وَاحِدٌ»؛ امام
خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ
الرَّجُلِ لِأَنَّ الرَّجُلَ تَنْقُص أَضْلَاعُهُ عَنْ ضِلْعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ لِأَنَّ حَوَّاءَ
برای تعیین ارث افراد خنثی ،دندههای آنها را میشمرد .اگر یک دنده کمتر از زنان داشت ،به او
از پدرشان نقل کردهاند :امیرالمؤمنین
صادق
خلق شد؛ لذا مرد یک دنده کمتر
از دندۀ چپ آدم
ارث مردان میداد ،زیرا مرد یک دنده کمتر از زن دارد و این نیز از آن جهت است که حوا
دارد.
مِنْ یَوْمَ خَلَقَهُ اللَّهُ إِلَى یَوْمَ قَبَضَهُ تِسْعَمِائَۀٍ وَ ثَلَاثِینَ سَنَۀً وَ دُفِنَ بِمَکَّۀَ وَ نَفَخَ فِیهِ یَوْمَ الْجُمُعَۀِ بَعْدَ الزَّوَالِ ثُمَّ
قَالَ :کَانَ عُمُرُ آدَمَ
ی «عَنْ أَبِیجَعْفَرٍ
بَرَأَ زَوْجَتَهُ مِنْ أَسْفَلِ أَضْلَاعِهِ وَ أَسْکَنَهُ جَنَّ تَهُ مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ فَمَا اسْتَقَرَّ فِیهَا إِلَّا سِتَّ سَاعَاتٍ مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ حَتَّى عَصَى اللَّهَ وَ أَخْرَجَهُمَا مِنَ الْجَنَّۀِ بَعْدَ غُرُوبِ
از زمانی که خدا او را آفرید تا وقتی که از دنیا رفت 930 ،سال بود و در مکه دفن
فرمودند :عمرِ حضرت آدم
الشَّمْسِ وَ مَا بَاتَ فِیهَا»؛ امام باقر
گردید و روز جمعه بعد از زوال در او دمید .سپس همسرش را از پایینترین دندهاش ایجاد کرد و از آن روز در بهشتش مسکن داد؛ تنها شش ساعت در
آن مستقر بود تا اینکه نافرمانی خداوند کرد و خدا آنها را پس از غروب آفتاب از بهشت بیرون کرد و شب را در آن نماندند.
 :فلما نام آدم  ،خلق اهلل من ضلع جنبه األیسر ما یلی الشراسیف و هو ضلع أعوج ،فخلق منه حواء»...؛ امام
ی «قال جعفر بن محمد الصادق
فرمودند :زن را زن نامیدند ،زیرا از مرد

را خلق کرد. ...
که کج و سوی شکم است ،حوا
را خواب ربود ،خدا از دندۀ طر چپ آدم
فرمودند :هنگامی که آدم
صادق
فرمود :زن همچون دنده میماند؛ اگر بخواهید آن را صا کنید ،میشکند.
ی «قَالَ رَسُولُ اهللِ  :إِنَّمَا الْمَرْأَۀُ کَالضِّلْعِ إِنْ أَقَمْتَهَا کَسَرْتَهَا»...؛ پیامبر
« .2قال رسولاهلل  :استوصوا بالنساء فان المرأۀ خلقت من ضلع و ان اعوج شئ فی الضلع أعاله فان ذهبت تقیمه کسرته و ان ترکته لم یزل اعوج
فرمودند :با زنان به نیکى رفتار کنید ،زیرا زن از دندۀ کج خلق شده است و در دنده آنچه کجتر است ،باالتر است و اگر
فاستوصوا بالنساء»؛ پیامبر
بخواهید راستش کنید ،آن را مىشکنید و اگر رهایش کنید ،کج میماند؛ پس با زنان به نیکى رفتار کنید!
من أی شیء خلق اهلل حواء فقال :أی شیء یقولون هذا الخلق قلت :یقولون :إن اهلل خلقها من ضلع من أضالع آدم ،فقال :کذبوا أ
« .3سألت أباجعفر
کان اهلل یعجزه أن یخلقها من غیر ضلعه .فقلت :جعلت فداک یا ابنرسولاهلل  :من أی شیء خلقها فقال أخبرنی أبی عن آبائه :قال :قال
و فضلت فضلۀ من الطین فخلق منها
رسولاهلل  :إن اهلل تبارک و تعالى قبض قبضۀ من طین فخلطها بیمینه و کلتا یدیه یمین فخلق منها آدم
را از دندۀ مرد خلق
را از چه چیزی آفرید؟ فرمود :دیگران چه میگویند؟ گفتم :معتقدند خدا ،حوا
پرسیدم :خدا حوا
حواء »؛ از امام باقر
چگونه خلق شد؟ فرمود :پدرم از
را مستقل بیافریند؟! گفتم :فدایت گردم! پس حوا
کرد .فرمودند :دروغ میگویند .آیا خداوند قادر نبود که حوا
پدرش و جدش تا برسد به رسول خدا ،9نقل کرده است که خدا مشتی خاک از زمین برداشت ،با دست راست خود ی که هر دو دست او راست است ی آن
را خلق کرد.
را بیافرید و از باقی آن ،حوا
را به هم زد و از آن آدم

در ادامه ،به بیان آسیبهای وارد بر هر دسته از احادیث ،در ناحیۀ مصادر و اسناد پرداخته میشود.
آسیبشناسی مصادر روایات

در زمینۀ آسیبشناسی مصادر ،هر دسته از احادیث به صورت مجزا و به تفکیک شیعه و اهلسنت ،بررسی خواهد شد.
دستۀ اول

دستۀ اول روایات ،بر آفرینش حوا

از بخشی از وجود آدم

داللت دارد .بررسیها حاکی از این مسئله است که در

شیعه ،بهجز یازده روایت که در الکافی ،یکی از کتب اربعۀ شیعه ،1یا برخی از کتب شیخ صدوق 2گزارش شدهانید ،اکثیر
روایات از مصادری ضعیف برخوردارند .علل ضعف مصادر روایات را میتوان به این صورت بیان داشت:
 .1تأخر زمانی در نقل روایت :بیشک ،ظهور روایتی در قرون متأخر و عدم وجود آن در کتب متقدمین ،میتواند آسیبی
برای آن حدیث تلقی گردد .در زمینۀ روایات این دسته باید گفت:
ی آغازگر نقل شش روایت ،بحاراالنوار بوده است ،بدون آنکه به منبعی دیگر ارجاع داده شود.

 .1روایت اول :الکافی ،ج ،5ص ،442ح.9
روایت دوم :من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص ،326ح.5702
روایت سوم :همان ،ج ،4ص 327و ،328ح.5704
روایت چهارم :الکافی ،ج ،5ص ،337ح.3
روایت پنجم :همان ،ح.4
 .2روایت ششم :علل الشرائع ،ج ،2ص ،470ح.33
روایت هفتم :همان ،ج ،1ص16و  ،17ح.1
روایت هشتم :معانی األخبار ،ص ،48ح.1
روایت نهم :علل الشرائع ،ج ،2ص ،498ح.1
روایت دهم :معانی األخبار ،ص ،305ح.1
روایت یازدهم :اإلختصاص ،ص.339:

1

ی یک روایت را ابتدا اإلحتجاج در قرن ششم هجری نقل کرده است.

2

ی روایتی را تنها راوندی در قصصاألنبیاء خویش آورده که متعلق به قرن ششم هجری است.
ی آغازگر نقل روایتی نیز مستدرک الوسائل در قرن چهارده هجری است.

3

4

 .2عدم اعتبار مصادر نزد عالمان شیعه :برخی منابع به دالیل گوناگونی که در ادامه بیان خواهد شد ،نزد عالمان شیعه
جایگاه خوبی ندارند؛ در نتیجه ،هنگام استفاده از روایات آنها باید به این نکته توجه داشت:
ی دو روایت از مجموع روایاتی که در این دسته وجود دارند ،از تفسیر العیاشی نقل شدهاند 5.عیاشی تفسیر نفیسی دارد
که روایات را با سند و در کمال دقت و اعتبار در آن آورده است و تا پایان قرآن را در بر میگیرد ،اما این تفسیر به طور
کامل در دست نیست .برخی نیز از روی غفلت ،سندهای آن را حذ کرده و تنها به اولین راویِ حدیث از امام اکتفا
کردهاند 6.عیاشی آیات را ،چه در تفسیر و چه در تأویل ،همراه با احادیث منقول از اهلبیت

میآورد ،اما آنها را

بدون جرح و تعدیل گذاشته است و نقد و بررسی را به عهدۀ سندِ ذکرشده همراه روایت ی که با کمال تأسف حذ
گردیدهاند ی وامیگذارد .همچنین به برخی از قرائات نادر منسوب به ائمه

که در کتابهای دیگر با سندهای ضعیف

آورده شده یا مرسل و فاقد حجیتند ،اشاره کرده است؛ 7از این رو ،کتاب مذکور نزد عالمان شیعه بیاعتبار است.
ی دو روایت از مجموع روایات این دسته ،اولین بار در البرهان فی تفسیر القرآن نقل شده است که عالوه بر آنکه در
شمار کتب متأخر شیعه قرار میگیرد ،اعتبار چندانی نیز ندارد 8.در قرن یازدهم ،سیدهاشم بن سلیمان بحرانی احادیث
روایی را از درون کتابهای تفسیری و نیز سایر کتابهای حدیثی گرد آورد و نام «البرهان فی تفسیر القرآن» را بر
کتاب خویش نهاد ،ولی قریب به اتفاق این روایات در میزان اعتبار ،وزنی ندارند ،زیرا یا سند آنها ضعیف یا مرسل
است ،یا مقطوعالسند است و یا مفاد آن با اصول عقاید و مبانی شریعت ناسازگار است؛ افزون بر آن ،احیاناً با علم یا عقل

 ،ج ،56ص 91و  ،92ح .1وی در آغاز سند روایت چنین آورده است« :رأیت
 .1روایت دوازدهم :بحاراألنوار الجامعۀ لدرر األخبار األئمۀ األطهار
فی بعض الکتب المعتبره» ،اما مقصود خویش را از منابع معتبر بیان نمیکند و برای خواننده مجهول است.
روایت سیزدهم :همان ،ج ،57ص 265و  ،266ح.5
روایت چهاردهم :همان ،ج ،56ص ،57ح.13
روایت پانزدهم :همان ،ج ،57ص ،265ح.4
روایت شانزدهم :همان ،ج ،11ص ،113ح.35
روایت هفدهم :همان ،ج ،15ص.33
 .2روایت هجدهم :اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،ج ،2ص.328
 .3روایت نوزدهم :قصصاألنبیاء ،ص 41و  ،42ح.4
 .4روایت بیستم :مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،14ص ،255ح.16635
 .5روایت بیستویکم :تفسیر العیاشی ،ج ،1ص ،215ح.2
روایت بیستودوم :همان ،ج ،2ص ،10ح.11
 .6براى این کار نارواى خود ،عذر ناموجهى ارائه کرده اند؛ بدین مضمون که چون در این دیار کسى را نیافتیم که داراى سماع و اجازه از مؤلف باشد،
سندهاى آن را حذ کردیم .عالمه مجلسى(ره) این امر را عذر بدتر از گناه میداند.
 .7تفسیر و مفسران ،ج ،2ص 177و .178

 .8روایت بیستوسوم :البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،2ص ،10ح.2068
روایت بیستوچهارم :همان ،ج ،3ص ،347ح.5841

سلیم نیز مخالفت دارد .تمامی این جهات موجب میگردد تا صدور چنین احادیثی از اهلبیت

بعید به نرر برسد؛

1

در نتیجه ،اعتبار این منبع نزد عالمان شیعه کاهش مییابد.
ی دو روایت نیز به دلیل آنکه آغاز نقلشان از تفسیر القمی بوده است ،به لحاظ مصدری در وضعیتی ضعیف قرار
میگیرند 2.این تفسیر هماکنون از دیدگاه محققان جهان تشیع ،فاقد اعتبار است .شواهدی در دست است که این تفسیر
نمیتواند نوشتۀ بزرگواری همچون علی بن ابراهیم ،که خود و پدرش عصر حضور و غیبت کبری را درک کردهاند،
باشد.

3

از میان هشت روایتی که از منابع حدیثیِ اهلسنت به دست آمد ،شش حدیث بر اساس مبانی سنیان دارای منابعی
معتبرند ،4چراکه در برخی صحاح سته و یا مسانید مورد اعتماد آنان گزارش شدهاند .دلیل ضعف مصدر دو روایت دیگر

5

را نیز باید تفرد در نقل حدیث دانست.
دستۀ دوم

دستۀ دوم شامل روایاتی است که بر آفرینش حوا

از باقیماندۀ گِل آدم

داللت دارد .این دسته از روایات ،تنها در

متون روایی شیعه به دست آمد و در مجموع ،شش روایت را شامل میگردد .در این میان ،دو حدیث را میتوان به لحاظ
مصدرشناسی ،معتبر دانست 6و بقیه به دالیل زیر از این حیث ضعیفند:
 .1تأخر زمانی نقل روایت :در این مجموعه ،یک روایت به دلیل آنکه اولین بار در منابع متأخر به دست آمد ،به لحاظ
مصدرشناسی ضعیف تلقی میگردد .آغازگرِ نقل این روایت ،حویزی 7بوده است.
 .2تفرد در نقل :یک روایت را قطبالدین راوندی در قصصاألنبیاء آورده است و عالمه مجلسی به نقل از وی ،این
روایت را در بحاراألنوار نقل میکند؛ در نتیجه ،تفرد در نقل دارد.
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 .1تفسیر و مفسران ،ج ،1ص 458و 459؛ ج ،2ص 177و .178

 .2روایت بیستوپنجم :تفسیر القمی ،ج ،1ص.45
روایت بیستوششم :تفسیر القمی ،ج ،1ص.60

 .3تفسیر و مفسران ،ج ،2ص.185
 .4روایت اول :صحیح البخاری ،ج ،3ص ،1861ح4890؛ صحیح مسلم ،ص ،585ح.1468
روایت دوم :سنن الدارمی  ،ج ،2ص 147و .148
روایت سوم :صحیح مسلم ،ص588؛ مسند الحمیدی ،ج ،2ص 492و .493
روایت چهارم :المصنف ،ج ،4ص ،184ح2؛ مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،6ص ،310ح.26438
روایت پنجم :کتاب الثقات ،ص ،1130ح.4178
روایت ششم :سنن ابنماجه ،ج ،1ص 174و  ،175ح.525
 .5روایت هفتم :تفسیر القرآن العریم ،ج ،3ص ،852ح.4718
روایت هشتم :الدر المنثور فی تفسیر المأثور ،ج ،1ص.52 :
 .6روایت اول :من الیحضره الفقیه ،ص187و  ،192ح1؛ علل الشرائع ،ج ،2ص ،512ح.1
روایت دوم :من الیحضره الفقیه ،ج ،3ص 379:و380؛ علل الشرائع ،ج ،1ص 17و  ،18ح.1
 .7روایت سوم :تفسیر نورالثقلین ،ج ،1ص ،434ح.15
 .8روایت چهارم :قصصاألنبیاء ،ص 69و ،70ح.50

 .3عدم اعتبار مصادر نزد عالمان شیعه :دو روایت به دلیل عدم اعتبار مصادر نزد عالمان شیعه ،از این حیث دربردارندۀ
ضعف خواهند بود .آغازگرِ نقل این روایات تفسیر العیاشی 1و البرهان فی تفسیر القرآن 2بودهاند.
برآیند آسیبشناسی مصادر روایات فریقین

پس از بررسیهای مزبور مشخص میشود که بیشتر روایاتی که در شیعه ،دربارۀ آفرینش حوا

نقل شدهاند ،به لحاظ

مصدرشناسی وضعیت مناسبی ندارند .همین امر سبب میگردد ،در هنگام مواجه شدن با این گروه از روایات ،دقت و
تأمل بیشتری به کار گرفته شود؛ اما در اهلسنت ،وضعیت متفاوت بوده و اکثر مصادری که این روایت را نقل کردهاند،
از جایگاه واالیی نزد آنان برخوردارند.
آسیبشناسی اسناد

گام بعدی در شناخت آسیبهای وارد بر احادیث ،سندشناسی است .در این بخش نیز احادیث هر دسته به تفکیک شیعه
و اهلسنت و همچنین بر اساس مالکهای عالمان هر فرقه ،مورد ارزیابی قرار میگیرد.
دستۀ اول

غالب اسناد احادیث شیعه در این موضوع ،به دالیلی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد ،ضعیفند .با توجه به اینکه
برخی روایات دارای چندین سند بوده و تمامی آنها بررسی و ارزیابی شدهاند ،ممکن است یک روایت در چند بخش
آورده شده باشد.
روایات صحیح

در میان روایات شیعه ،هفت حدیث زیر دارای اسناد صحیحند:
ی سند روایت شمارۀ اول ،صحیح بوده 3و به صورت زیر است:

ی روایت سوم ،سه سند دارد و سندی که شیخ صدوق در من الیحضره الفقیه آورده است ،4با استفاده از «مشیخه» 5به
صورت زیر کامل میشود .این سند صحیح است:

 .1روایت پنجم :تفسیر العیاشی ،ج ،1ص ،216ح.7
 .2روایت ششم :البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،2ص ،10ح.2066
ن بُرَیدٍ الْعِجْلِی قَالَ :سَأَلْتُ
ن سَالِمٍ عَ ْ
ن هِشَامِ بْ ِ
ب عَ ْ
ن مَحْبُو ٍ
ن ابْ ِ
 « .3مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی ِه جَمِیعاً عَ ِ
أَبَاجَعْفَرٍ »...؛ الکافی ،ج ،5ص ،442ح.9
« .4رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
 .5همان ،ج ،4ص.477

قَالَ»...؛ من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص 327و ،328ح:5704

ی سندی که در عللالشرایع برای روایت هفتم آمده 1نیز صحیح است .در زمینۀ این سند ،توجه به برخی نکات الزم
است« :محمد بن أبیعبداهلل» را به دلیل اعتماد «علی بن أحمد بن محمد بن عمران» و نقل روایات فراوان از او توثیق
میکنند؛ هرچند نجاشی گفته است :وی بسیار از ضعفا نقل میکند 2.روایات «علی بن أبیحمزۀ» را اَداشده در زمان
صحت مذهب میدانند ،زیرا پس از شهادت امام کاظم

 ،شیعیان به سه دسته تقسیم شدند؛ گروهی بر امام کاظم

توقف کردند ،برخی امام رضا

را به خلیفۀاللهی پذیرفتند و گروهی نیز نتوانستند راهی برای خود برگزیده و هاجوواج

ماندند .پس از این زمان ،ائمه

شیعیان خویش را از نشست و برخاست با واقفه بازداشتند و استماع حدیث از آنان را

نهی کردند؛ 3در نتیجه ،مشایخ نقل روایت از این افراد را کنار گذاشتند .یکی از افرادی که بر امام کاظم

توقف کرد،

علی بن أبیحمزه است .با توجه به آنچه بیان شد ،بسیاری معتقدند احادیث موجود از وی را مشایخ در زمان صحت
مذهبش از او بیان داشتهاند ،زیرا طبق فرمان امامان پس از آن ،اجازۀ نقل از این افراد وجود نداشت .با پذیرش این
مبانی ،روایت مذکور صحیح خواهد بود.
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ی در زمینۀ سند روایت چهارم 5باید بیان داشت که بررسیها نشان میدهد« ،عبداهلل بن محمد» که منرور «عبداهلل بن
محمد بن علی» ،برادر «أحمد بن محمد بن علی أشعری» است و همچنین «عبدالرحمن بن سیابه» ثقه بوده و در
نتیجه ،سند صحیح است.
ی روایت نوزدهم با عبارت «باإلسناد المتقدم» در قصصاالنبیاء آمده است 6که با استفاده از اسناد پیشین در همین
کتاب 7،میتوان آن را به صورت ذیل کامل کرد:

« .1حَدَّثَنَا عَلِی بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عبداهلل الْکوفِی عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِی عَنْ عَمِّهِ الْحُسَینِ بْنِ یزِیدَ
قَالَ»...؛ علل الشرائع ،ج ،1ص ،16ح.1
النَّوْفَلِی عَنْ عَلِی بْنِ أَبِی حَمْزَۀَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عبداهلل
 .2رجال النجاشی ،ص ،322ش .1020
 .3اختیار معرفۀ الرجال ،ج ،2ص 755تا.768
 .4برگرفته از :درسگفتارهای آیۀاهلل شبیری زنجانی.
« .5مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى عَنْ عبداهلل بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیابَۀَ عَنْ أبی عَبدِاهللِ »...؛ الکافی ،ج،5
ص ،337ح.3
« .6وَ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عبداهلل عَنْ یعْقُوبَ بْنِ یزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عبداهلل الصَّادِقِ
قَالَ »...النور المبین فی قصص األنبیاء و المرسلین ،ص ،41ح.4
 .7همان ،ص.35

سند روایت بر اساس قول مشهور ،به دلیل ناووسی دانستن «أبان بن عثمان» موثق است ،اما گروهی او را امامی
صحیحالمذهب میدانند و در نتیجه روایت صحیح میشود.
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ی روایت بیستوششم که در تفسیر القمی آمده است 2نیز صحیحالسند است.
روایات موثق

دو روایت از میان روایات شیعه ،دارای اسنادی موثق هستند که در ذیل آورده میشود:
ی روایت شمارۀ دو را شیخ صدوق در من الیحضره الفقیه به صورت مرسل آورده است که با استفاده از مشیخه 3میتوان
آن را به این صورت کامل کرد:

این روایت به دلیل آنکه مشهور رجالیان بر عامی بودن «السکونی» رأی دادهاند ،موثق است.
ی روایت شمارۀ نُه شیخ صدوق ،5به دلیل وجود «غیاث بن إبراهیم» موثق است.
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6

روایات ضعیف

عوامل متعددی سبب میگردد تا روایتی از حیث سندشناسی ضعیف قلمداد گردد که در ادامه ،آسیبهایی که به هر یک
از اسناد روایات وارد است ،به ترتیب بیان میگردد:
الف) روایات وجادهای :وجاده ،یکی از طرق تحمل حدیث است که طالب حدیث ،کتاب یا حدیثی به خط یکی از مشایخ
حدیث بیابد 7،اما به دلیل آنکه مستقیماً از شیخ دریافت نشده است ،احتمال وجود اشکال هست.

 .1خالصۀ األقوال ،ص ،74ش .3برخی نیز با پذیرفتن قاعدۀ «توثیق مشایخ رجال ثالثه» ،به دلیل وجود «ابنابیعمیر» در سند ،بدون بحث دربارۀ
وثاقت أبان بن عثمان ،سند را صحیح تلقی میکنند.
قَالَ»...؛ تفسیر القمی ،ج ،1ص.60
« .2فَإِنَّهُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عبداهلل

 .3من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.459
 .4خالصۀ األقوال،ص ،316ش.3
« .5أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عبداهلل عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى الْخَزَّازِ عَنْ غِیاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ
قَالَ»...؛ علل الشرائع ،ج ،2ص ،498ح.1
أَبِیعبداهلل
 .6اختیار معرفۀ الرجال ،ص ،142ش .1542
 .7علم الحدیث و درایۀ الحدیث ،ص.138

روایت شمارۀ دوازده ،وجادهای و بدون عنوان است1؛ بدین معنا که طریق عالمه مجلسی برای دستیابی به این کتاب،
مشخص نیست و همین امر سبب ضعف طریق میگردد و دیگر نیازی به بررسی اسناد آن نیست.
ب) روایات بدون سند :سه روایت در میان روایات این دسته ،سندی ندارند که در ذیل آورده میشوند:
ی روایت شمارۀ سیزده را عالمه مجلسی از کتاب العلل بدون سند و ذکر نام معصوم نقل کرده است.
ی روایت شمارۀ هشت در معانی األخبار ،به صورت «حدثنا مشایخنا رضی اهلل عنهم بأسانید مرفوعۀ متصلۀ قد ذکرتها
فی کتاب علل الشرایع و األحکام »...آمده است ،اما به دلیل آنکه اسناد این روایت مشخص نیست و از معصومان نقل
نمیگردد ،اعتباری ندارد.
ی روایت شمارۀ یازده ،بخشی از وصیت لقمان به فرزندش است که به دلیل عدم اتصال به معصوم و نیاوردن سند،
ضعیف است.
ج) اسناد مرسل :مرسل به حدیثی گفته میشود که یک راوی یا بیشتر ،از سند آن افتاده باشد .اسناد زیر اینگونهاند:
ی روایت شمارۀ هجده ،دارای ارسال کامل است.
ی روایت شمارۀ  23نیز در البرهان به صورت «بإسناده عن أبیه عن آبائه» آمده که دارای ارسال کامل است.
ی ظهور تعبیر «أبیجعفر
جواد

» در اسناد روایت شمارۀ  ،225امام باقر

است .در پارهای از اسناد نیز با وجود قرینه ،امام

نیز از این تعبیر اراده شده است ،ولی روایت «ابنمحبوب» از امام جواد

ثابتشده نیست؛ بنابراین به نرر

میرسد در سند روایت ،قطعی رخ داده باشد و واسطه یا واسطههایی میان «ابنمحبوب» و امام ،افتاده باشند.
ی روایت بیستودوم در تفسیر العیاشی به صورت «عن عبداهلل بن سنان عن ابیعبداهلل

» آمده است ،که سند تا

«ابنسنان» متصل نیست و فاقد اعتبار میگردد.
ی روایت شمارۀ  24با دو سند آمده است:
 .1تفسیر البرهان آن را به صورت «عنه عن جعفر بن محمد

» آورده است و ارسال کامل دارد.

 .2مستدرک الوسائل به صورت «تحفۀ اإلخوان للمولی الفاضل المولی سعید بن المزیدی عن أبیبصیر عن جعفر بن
محمد

» ،روایت را آغاز کرده است.

ی روایات شانزدهم ،هفدهم و بیستم ،مرسل هستند.
د) روایات موقوف :حدیث موقو آن است که از صحابی معصوم

نقل شود ،بدون اینکه وی آن را به معصوم اسناد

دهد(.مدیرشانهچی ،1362 :ص )79دو روایت زیر اینگونهاند:
ی روایت شمارۀ پانزده را عالمه مجلسی از کتاب الدر المنثور و از قول ابنعباس آورده است که با در نرر گرفتن
مالکهای شیعه ،موقو بوده و ضعیف است.
« .1أَقُولُ رَأَیتُ فِی بَعْضِ الْکتُبِ الْمُعْتَبَرَۀِ رَوَى فَضْلُاهللِ بْنُ عَلِی بْنِ عُبَیدِاهللِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عبداهلل بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیدِاهللِ بْنِ الْحُسَینِ بْنِ عَلِی
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی بْنِ أَبِیطَالِبٍ تَوَلَّاهُ اللَّهُ فِی الدَّارَینِ بِالْحُسْنَى عَنْ أَبِیعبداهلل جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
الْعَبَّاسِ الدُّورْیسْتِی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْ مَدَ بْنِ عَلِی الْمُونِسِی الْقُمِّی عَنْ عَلِی بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یوسُفَ عَنْ حَبِیبِ الْخَیرِ عَنْ مُحَمَّدِ
»...؛ بحاراألنوار الجامعۀ لدرر األخبار األئمۀ
بْنِ الْحُسَینِ الصَّائِغِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَیسٍ قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

األطهار

 ،ج ،56ص 91و ،92ح.1

« .2قَالَ وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِیجَعْفَرٍ

قَالَ»...؛ تفسیر القمی ،ج ،1ص.45

هـ) عدم توصیف راویان :برای برخی راویان در کتب رجال ،توصیف یا تضعیفی دیده نمیشود که به اصطالح «مهمل»
نامیده میشود.
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ی دو سند از سه سندی که برای روایت شمارۀ سه به دست آمد ،به دلیل مهمل بودن راویان ،ضعیفند:
 .1در سندی که شیخ طوسی و شیخحر عاملی برای این روایت آوردهاند« ،2علی بن الحسن بن علی بن فضال» با وجود
فطحیمذهب بودن دارای توثیق است 3.و مقصود از «محمد الکاتب»« ،محمد بن تسنیم الوراق» است که فردی ثقه
است 4.سند این روایت به دلیل مجهول بودن بقیۀ راویان ،ضعیف است.
 .2دربارۀ سندی که در مناقب آمده است 5باید چنین بیان داشت که «سعد بن طریف» را ابنغضائری در کتاب خود
تضعیف کرده است« 6.شریح» و «الحسن بن العبدی» نیز مجهولند.
ی سند روایت شمارۀ پنج 7را نیز با در نرر گرفتن تعلیقی که در آن رخ داده است ،به صورت زیر میتوان نشان داد:

منرور از «الواسطی» در مشایخ «أبان بن عثمان»« ،محمد بن الحسن الواسطی» است که وثاقتش احرازشده نیست و
سند ،فاقد اعتبار میگردد.
ی سند روایت شمارۀ شش 8با وجود افراد مهمل ،معتبر نیست.
ی روایت شمارۀ دَه ،9به دلیل عدم احراز وثاقت «أبونصر» معتبر نیست.
ی روایت شمارۀ چهارده بر اساس کتاب قصصاألنبیاء 10به صورت زیر کامل میگردد:

منرور از «علی بن سالم»« ،علی بن حمزۀ بطائنی» است که اگر نقل روایت در زمان صحت مذهبش دانسته شود،
خللی از جانب وی در سند ایجاد نمیشود ،اما با توجه به اینکه وثاقت پدرش محرز نیست ،سند روایت ضعیف میگردد.
علم الحدیث و درایۀ الحدیث ،ص.88
« .2عَلِی بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدٌ الْکاتِبُ عَنْ عَلِی بْنِ عبداهلل بْنِ مُعَاوِیۀَ بْنِ مَیسَرَۀَ بْنِ شُرَیحقَالَ حَدَّثَنِی أَبِیعبداهلل بْنُ مُعَاوِیۀَ عَنْ أَبِیهِ مَیسَرَۀَ عَنْ
أَبِیهِ »...؛ اختیار معرفۀ الرجال ،ج ،9ص.354

 .3رجال النجاشی ،ص ،257ش.676
 .4همان ،ص ،330ش.892
« .5الْحَسَنُ بْنُ عَلِی الْعَبْدِی عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ شُرَیح»...؛ مناقب آل ابیطالب ،ج ،2ص.376
 .6رجال ابنالغضائری ،ص ،64ش.56
قَالَ»...؛ الکافی ،ج ،5ص ،337ح.4
« .7أَبَانٌ عَنِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِیعبداهلل
 « .8حَدَّثَنَا الْحُسَینُ بْنُ یحْیى بْنِ ضُرَیسٍ الْبَجَلِی قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عُمَارَۀُ السَّکونِی السُّرْیانِی قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَاصِمٍ بِقَزْوِینَ قَالَ حَدَّثَنَا عبداهلل بْنُ
هَارُونَ الْکرْخِی قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عبداهلل بْنِ یزِیدَ بْنِ سَلَّامِ بْنِ عبداهلل مَوْلَى رَسُولِ اهللِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِیعبداهلل بْنُ یزِیدَ قَالَ حَدَّثَنِی یزِیدُ بْنُ
سَلَّامٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اهللِ»...9؛ علل الشرائع ،ج ،2ص ،470ح.33
« .9حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِیمٍ السَّرَخْسِی الْفَقِیهُ بِسَرَخْسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو لَبِیدٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ الشَّامِی قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ
المحرمی [الْمَخْرَمِی] قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْجَرِیرِی عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّیرِ عَنْ نُعَیمِ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ :أَتَیتُ الرَّبَذَۀَ أَلْتَمِسُ أَبَا ذَرٍّ فَقَالَتْ لِی
امْرَأَتُهُ ذَهَبَ یمْتَهِنُ ...قَالَ رَسُولُ اهللِ»...9؛ معانی األخبار ،ص ،305ح.1
 .10النور المبین فی قصص األنبیاء و المرسلین ،ص ،66ح .47

ی در سند روایت بیستویکم« ،1عیسی بن العلوی» در حقیقت «عیسی بن عبداهلل بن محمد بن عمر بن ابیطالب»
است 2،که وثاقت وی ثابتشده نیست؛ در نتیجه ،سند دارای اعتبار نیست.
اسناد روایات اهلسنت

در بررسی اسناد روایات اهلسنت با توجه به مبانی و معیارهایی که در جرح و تعدیل دارند ،موارد زیر به دست آمد:
روایات صحیح

روایات اول و سوم به دلیل نقل در صحیحین ،نیاز به بررسی سندی ندارند و نزد اهلسنت معتبرند.
روایات ضعیف

روایات ضعیف اهلسنت در زیر دستهبندی شده است:
الف) روایات مرسل :اسناد روایات ششم و هشتم به صورت مرسل آورده شدهاند.
ب) عدم توصیف راویان :طریق منقول در مسند حارث و مسند احمد 3برای روایت چهارم ،به دلیل وجود «عن رجل»
مجهول است:

در طریق ابنحنبل به این روایت ،مقصود از «محمد بن جعفر»« ،محمد بن جعفر الهذلی» است؛ در نتیجه در «عون»
تصحیف رخ داده و در اصل «عو األعرابی» است.
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سند روایت شمارۀ هفت ،به دلیل نقل در تفسیر القرآن العریم نیازمند بررسی است 5.مقصود از «أبی»« ،محمد بن
إدریس أبوحاتم رازی» است که دربارۀ او توثیق وجود دارد 6.دربارۀ «مقاتل بن محمد» توثیق و تضعیفی به دست نیامد.
«وکیع بن جراح رواسی» 7و «قتادۀ بن دعامه» 8توثیق شدهاند و دربارۀ «محمد بن سلیم أبوهالل راسبی» 1اختال نرر
وجود دارد؛ در نتیجه با توجه به مبانی اهلسنت ،این سند اعتبار چندانی ندارد.
« .1عن مُحَمِّدِ بن عیسى عن الْعَلَوِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ

»...؛ العیاشی ،1380 :ج ،1ص ،215ح.2

 .2رجال النجاشی ،ص ،295ش.799
«.3حدثنا عبداهلل حدثنی أبی ثنا محمد بن جعفر ثنا عون قال و حدثنی رجل قال سمعت سمرۀ یخطب على منبر البصرۀ و هو یقول سمعت
رسولاهلل »...؛ مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،5ص.8
«حدثنا هوذۀ ،ثنا عو  ،عن رجل قال :سمعت سمرۀ بن جندب یخطب على منبر البصرۀ و قال :سمعت رسولاهلل »...؛ مسند حارث ،ج ،2ص،303
ح.488
 .4تهذیب الکمال ،ج ،25ص ،6ش.5120
« .5حدثنا أبی ،ثنا مقاتل بن محمد ،ثنا وکیع ،عن أبی هالل ،عن قتادۀ عن ابنعباس رضى اهلل عنهما»...؛ تفسیر القرآن العریم ،ج ،3ص،852
ح.4718
 .6تهذیب الکمال ،ج ،24ص ،381ش .5050
 .7همان ،ج ،30ص ،462ش .6695
 .8همان ،ج ،23ص ،499ش .4848

ج) راویان ضعیف :روایات پیشرو ،دربردارندۀ راویان تضعیفشدهاند:
ی در زمینۀ سند روایت شمارۀ دو ،2باید به این نکات توجه کرد که «نعیم بن قعنب» در میان عامه خیلی شناختهشده
نیست .ابنحبان او را در کتاب الثقات آورده است« 3.محمد بن عبداهلل الرقاشی»« ،عبدالوارث بن سعد تمیمی» و
«أبیالعالء یزید بن عبداهلل الشخیر العامری» افرادی موثقند« 4.سعید بن أیاس الجریری» اختالفی است و گروهی،
برخی از احادیث وی را منکر دانسته و نمیپذیرند.
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ی طریقی که الطبرانی برای روایت شمارۀ چهار آورده ،ضعیف است ،زیرا در این سند «صدقۀ بن عبداهلل السمین»
تضعیف شده است.

6

ی در سند روایت شمارۀ پنج« ،7حرملۀ بن یحیی التجیبی» آمده است که احادیثش قابل احتجاج نیست 8.همین نکته
کافی است تا سند ،فاقد اعتبار باشد.
دستۀ دوم

در مجموعه روایاتی که بر آفرینش حوا

از باقیماندۀ گِل آدم

داللت داشت ،دو دسته روایات صحیح و ضعیف

دیده میشود.
روایات صحیح

روایت دوم ،دو سند دارد .سند مذکور در من الیحضره الفقیه با استفاده از مشیخه کامل گردید 9،که به صورت زیر است:

در سند این روایت ،تمامی راویان از توثیق برخوردارند ،جز آنکه دربارۀ «محمد بن عیسی بن عبید» اختال نرر وجود
دارد ،اما با در نرر گرفتن تمامی اقوال و حجم باالی روایاتی که از او نقل شده است ،توثیق میگردد.

1

 .1همان ،ج ،25ص ،293ش .5256

(« .2أخبرنا) محمد بن عبداهلل الرقاشی ثنا عبد الوارث ثنا الجریری عن أبی العالء عن نعیم بن قعنب عن أبیذر ان رسول اهلل

قال سنن الدارمی،

ج ،2ص 147و .148

 .3کتاب الثقات ،ج ،5ص.477
 .4معرفۀ الثقات ،1405 ،ج ،2ص.243
 .5تهذیب الکمال ،ج ،10ص ،338ش.2240
 .6همان ،ج ،13ص ،133ش.2863
« .7أخبرنا محمد بن الحسن بن قتیبۀ قال حدثنا حرملۀ بن یحیى قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا حیاۀ عن بن الهاد عن مسلم بن الولید عن أبیه عن
یقول»...؛ کتاب الثقات ،ص ،1130ح.4178
أبیهریرۀ أنه سمع رسول اهلل
 .8همان ،ج ،5ص ،548ش.1666

 .9من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.425

روایات ضعیف

اسناد ضعیف روایات دستۀ دوم را به این صورت میتوان بیان کرد:
الف) روایات مرسل :حدیث سه ،پنجو شش 2دارای ارسال کامل هستند.
ب) روایات موقوف :روایت چهارم از «وهب بن منبه» بدون آنکه به معصوم متصل گردد ،نقل شده است.

3

ج) عدم توصیف راویان:

ی روایت شمارۀ دو ،عالوه بر سند صحیحی که در من الیحضره الفقیه برای آن آورده شده ،سند زیر را نیز داراست:

4

این سند نیز به دلیل مهمل بودن «ابنتوبه» فاقد اعتبار است.
ی در زمینۀ سند روایت اول 5که شیخ صدوق آورده است ،باید گفت «محمد بن علی بن ماجیلویه» گرچه از توثیق صریح
برخوردار نیست ،اعتماد عملیِ شیخ صدوق به وی ،نشان از وثاقتش دارد« .ابوالحسن البرقی» که نام او «علی بن
الحسین» است ،فردی ناشناس بوده و دلیلی بر وثاقتش وجود ندارد؛ به همین دلیل ،این سند نیز بیاعتبار است.
سند شیخ مفید در اإلختصاص برای روایت اول ،6به دلیل مهمل بودن «عبدالرحمن بن إبراهیم» و «الحسین بن
مهران» از اعتبار ساقط است.
برآیند آسیبشناسی اسناد روایات فریقین

همانگونه که از بررسیهای مزبور به دست میآید ،اکثر روایات این موضوع ،اسناد صحیحی ندارند .در شیعه از میان
 36سندی که برای روایات وجود دارد 28 ،سند ضعیف ،دو سند موثق و تنها شش سند صحیحند .در اهلسنت نیز از دَه
سند ،هشت مورد ضعیف و دو مورد صحیحند .چنین آماری ،بر وجود آسیب جدی در ناحیۀ اسناد روایات آفرینش
حوا

در جوامع روایی فریقین ،داللت دارد.

نتیجهگیری
 .1خالصۀ األقوال ،ص ،241ش.)23

عن النبی 9حدیث طویل یقول فیه»...؛ تفسیر نورالثقلین،

« .2و باسناده الى الحسن بن عبداهلل عن آبائه عن جده الحسن بن على بن ابىطالب
ج ،1ص ،434ح.15
« .3وَ عَنِ ابْنِبَابَوَیهِ حَدَّثَنَا أَبُو عبداهلل مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَرْثِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا صَالِح بْنُ سَعِیدٍ التِّرْمِذِی عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ
إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ الْیمَانِی»...؛ النور المبین فی قصص األنبیاء و المرسلین ،ص ،69ح.50
« .4حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى الْعَطَّارُ جَمِیعاً قَاال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
یحْیى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِی قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُنویه [تَوْبَۀَ] رَوَاهُ عَنْ زُرَارَۀَ قَالَ»...؛
همان ،ج ،1ص.17
« .5حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی مَاجِیلَوَیهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِیعَبْدِاهللِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْبَرْقِی عَنْ عبداهلل بْنِ جَبَلَۀَ عَنْ مُعَاوِیۀَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عبداهلل عَنْ آبَائِهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی بْنِ أَبِیطَالِبٍ :قَالَ»...؛ علل الشرائع ،ج ،2ص ،512ح.1
« .6قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَینُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِی الْحُسَینُ بْنُ عبداهلل (فی بعض النسخ الحسن بن عبداهلل) عَنْ أَبِیهِ عَنْ
فَقَال»...؛ اإلختصاص ،ص.33
قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْیهُودِ إِلَى النَّبِی
جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَینِ بْنِ عَلِی بْنِ أَبِیطَالِبٍ

از بررسی روایاتی که در موضوع آفرینش حوا
که بر خلق حوا
گِل آدم

از آدم

وجود دارد ،دو دسته روایت به دست آمد؛ دستۀ اول ،روایاتی هستند

اشاره داشته و دستۀ دوم ،روایاتی را شامل میگردد که بر آفرینش حوا

از باقیماندۀ

داللت دارد .نگاهی ابتدایی به ظاهر این دسته از روایات ،زن را جنسی پسینی و وابسته به مرد معرفی می-

کند و همین امر سبب تحقیر جنس مؤنث خواهد شد؛ در نتیجه الزم است روایات مورد آسیبشناسی دقیق قرار گیرند.
بررسی روایات دستۀ اول در ناحیۀ مصادر و اسناد نشان داد :در شیعه ،بهجز یازده روایت که در کتب اربعه یا برخی از
کتب شیخ صدوق گزارش شدهاند ،اکثر روایات از مصادری ضعیف برخوردارند .علل ضعف مصادر روایات را میتوان تأخر
زمانی در نقل روایت ،عدم اعتبار مصادر نزد عالمان شیعه و تفرد در نقل دانست .در این میان ،هفت حدیث دارای اسناد
صحیح ،دو روایت دارای اسنادی موثق و سایر احادیث به دلیل وجادهای بودن ،فقدان سند ،ارسال ،موقو بودن و عدم
توصیف راویان ضعیف هستند .از میان هشت روایتی که از منابع حدیثی اهلسنت به دست آمد ،شش حدیث بر اساس
مبانی جمهور اهلسنت دارای منابعی معتبرند .دلیل ضعف مصدر دو روایت دیگر را نیز باید تفرد در نقل حدیث دانست.
از بررسی اسناد روایات اهلسنت ،دو روایتِ صحیحالسند به دست آمد و سایر اسناد به دالیل ارسال ،عدم توصیف
راویان و وجود راویان ضعیف ،اعتبار سندی ندارند .دستۀ دوم ،تنها در متون روایی شیعه به دست آمد و در مجموع،
شش روایت را شامل میگردد .در این میان ،دو حدیث را میتوان به لحاظ مصدرشناسی معتبر دانست و چهار روایت
دیگر به دالیل تأخر زمانیِ نقل روایت و عدم اعتبار مصادر نزد عالمان شیعه ،ضعیفند .در این دسته ،یک سند صحیح و
سایر اسناد به دالیل ارسال ،موقو بودن و عدم توصیف راویان ،ضعیف هستند.
شایان ذکر است ،آنچه در این پژوهش مدنرر قرار داشت ،بررسی وضعیت مصادر و وثاقت سندی روایات بود و وثوق
صدوری روایات ،به معنای صحت یا عدم صحت متون ،نیازمند پژوهشی مستقل خواهد بود.
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رجال النجاشی ،أبیالعباس أحمد بن علی النجاشی ،تحقیق :موسی الشبیریالزنجانی ،قم :مؤسسۀ النشر اإلسالمی ،پنجم،
1416ق.
 ،اعرم فرجامی ،تهران :دفتر پژوهش و نشر سهروردی ،اول.1390 ،

-

زنان قرآنی از حوّا تا مریم

-

سنن ابنماجه ،محمد بن یزید بن ماجه ،شرح :أبیالحسن الحنفی ،بیروت :دارالمعرفه ،دوم1418 ،ق.

-

سنن الدارمی ،أبومحمد عبداهلل بن الرحمن الدارمی ،دمشق :مطبعۀ اإلعتدال1349 ،ق.

-

شخصیت و حقوق زن در اسالم ،مهدی مهریزی ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ،اول.1382 ،

-

صحیح البخاری ،أبیعبداهلل محمد بن إسماعیل البخاری ،شرح :مصطفی دیب البغاء ،دمشق :دارالعلوم اإلنسانیه ،دوم1413 ،ق.

-

صحیح مسلم ،أبیالحسین بن مسلم بن الحجاج مسلم النیسابوری ،ریاض :بیتاألفکار الدولیه1419 ،ق.

-

علل الشرائع ،محمد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق) ،قم :کتابفروشی داوری ،اول1385 ،ق.

-

علم الحدیث و درایۀ الحدیث ،کاظم مدیرشانهچی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.1362 ،

-

قصصاألنبیاء ،:سعید بن هبۀاهلل قطبالدین الراوندی ،تحقیق :غالمرضا عرفانیان الیزدی ،مشهد :مرکز پژوهشهای اسالمی،
اول1409 ،ق.

-

الکافی ،محمد بن یعقوب الکلینی ،تحقیق :علیاکبر غفاری و محمد آخوندی ،تهران :دارالکتب اإلسالمیه ،چهارم1407 ،ق.

-

کتاب الثقات ،محمد بن حبان ،هند :مؤسسۀ الکتب الثقافه ،اول1393 ،ق.

-

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،الحسین بن محمدتقی النوری ،تحقیق :مؤسسۀ آلالبیت

 ،قم :مؤسسۀ آلالبیت

،

اول1408 ،ق.
-

مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أحمد بن حنبل ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،چاپ اول1413 ،ق.

-

مسند الحمیدی ،عبداهلل بن الزبیر الحمیدی ،تحقیق :حبیبالرحمن العرمی ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،اول1409 ،ق.

-

مسند الشامیین ،أبیالقاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی ،تحقیق :حمدی عبدالمجید السلفی ،بیروت :مؤسسۀ الرساله ،دوم1417 ،ق.

-

المصنف ،عبداهلل بن محمد بن أبیشیبه ،تحقیق :سعید اللحام ،بیروت :دارالفکر ،اول1409 ،ق.

-

معانی األخبار ،محمد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق) ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،اول1403 ،ق.

-

معرفۀ الثقات ،أحمد بن عبداهلل بن صالح العجلی ،تحقیق :عبدالعلیم عبدالعریم البستوی ،مدینه :مکتبۀ الدار ،اول1405 ،ق.

-

من الیحضره الفقیه ،محمد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق) ،تحقیق :علیاکبر غفاری ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،دوم1413 ،ق.

-

من الیحضره الفقیه ،محمد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق) ،ترجمه :علیاکبر غفاری ،محمدجواد غفاری و صدر بالغی ،تهران:
صدوق ،اول.1367 ،

-

مناقب آل ابیطالب ،محمد بن علی بن شهرآشوب ،نجف :الحیدریۀ1376 ،ق.

-

المیزان فی تفسیر القرآن ،السیدمحمدحسین الطباطبائی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،پنجم1417 ،ق.

-
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-

النور المبین فی قصص األنبیاء و المرسلین ،نعمۀاهلل بن عبداهلل الجزائری ،قم :مکتبۀ آیۀاهلل المرعشی النجفی ،اول1404 ،ق.

