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  چكيده
مسئلة جنسيت همانند قوميت و مليت قرنهاست كه در تـاريخ بشـريت بـه سـبب     

ها و مصـايبي را بـه ارمغـان آورده     بصيرتي و جهالت تاريخي فرزند آدم، بحران بي
زنان به دليل تفاوتي كه در عين تناسب بر اساس خلقـت بـديع و حكيمانـة    . است

  عهـده   خداوند با مردان داشته و به علـت نقـش اساسـي كـه در طـول تـاريخ بـر       
اند، در تعارض دوسوية افراط و تفريط قـرار داشـته، گـاه او را فـوق انسـان       گرفته

اند و گاه او را از مقام انساني فرود آورده و شيء  دانسته و در حد پرستش باال برده
دهـد   هاي اقوام و ملل جهان نشان مـي  رهنگنگاهي به تاريخ اديان و ف. اند انگاشته
اي نداشته و شخصيت او به عنوان موجودي  ـ مقام شايسته جز در دين اسالم  زن ـ 

اسالم به حمايت از حقوق و شخصـيت  . جدا از كاروان انسانيت مطرح شده است
انساني زن وارد ميدان شد و او را انساني برابر و مساوي با مـرد دانسـته و تحـولي    

  .ادين در تفكر بشري و فرهنگ جامعة جاهلي آن روز ايجاد كردبني
ساز، تحـولي   پس از انقالب عظيم اسالم و تحوالت ناشي از اين مكتب انسان

و ) ص(  پيامبراما، به سبب حوادث بعد از رحلت . شگرف در مسائل زنان رخ داد
كر علـوي،  ، مقابله با حاكميت تف)ص(  اهللا بيراهه رفتن مسير خالفت پس از رسول

پـردازان در اشـاعة    تعطيلي صدسالة نقل حديث، مجال دادن به قصهاقداماتي چون 
اسرائيليات در جامعة اسالمي، جعل حديث، توطئـه از سـوي يهوديـان و همـدلي     
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اميــه در توســعة اســرائيليات، فقــدان علــم و معرفــت الزم در  اســرائيل و بنــي بنــي
بازگشت جاهليت و عصبيت عربي در  سازي براي گويي به مسائل روز، زمينه پاسخ

مسائل مرتبط با زنان و عواملي از اين دست، موانعي را بر سـر راه تـداوم حركـت    
بر همين اساس و . بنيادين اسالم در تحول جايگاه حقوقي و انساني زنان ايجاد كرد

، در بسـياري از متـون دينـي    )ص(  پيامبررغم تالش امامان شيعي در تداوم سيرة  به
خورد كه رد پاي روشني از فرهنگ جـاهلي و يهـود    مي چشم ي دربارة زنان بهمطالب

آفرين است كه لـزوم بـازنگري دقيـق و موشـكافانة آن را ايجـاب       عنود و تحريف
نمايد تا ديدگاه حقيقي دين در مورد جايگاه و نقش زن در نظام آفرينش از ميان  مي

  .اين ابهامات نمايان گردد
  .اسالم، زنان، تعارض متون، تحريف متون، اسرائيليات، فرهنگ جاهلي :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

موجـودي  » زن«در روزگار جاهليت و در شرايطي كه در تمام اديان و اقوام و ملل جهان، 
و انسان درجة دوم بود و تلخي و محروميت بر همـة ابعـاد سياسـي، فرهنگـي و     » طفيلي«

ود، خورشيد اسـالم طلـوع كـرد و افـق زنـدگي او را از      اقتصادي زندگي او سايه افكنده ب
زن به روايت تاريخ و اسنادي كه از پيشـينيان بـر جـاي مانـده     . كران تا كران روشن نمود

است، در اغلب جوامع قديم، حتي در جوامع متمـدني چـون ايـران و روم از بسـياري از     
به زن، بر مبناي جنسيت  ها حقوق مادي و معنوي محروم بود و نگاه اغلب جوامع و فرهنگ

انسـاني بـا مـرد     ندرت به عنوان موجودي انساني كه از حيث كرامت و ارزش بوده و زن به
موجـودي اهريمنـي و شـيطاني و    مثابة گرفت، بلكه غالباً به  برابر باشد، مورد توجه قرار مي

 ه اسـت شده كه پيوسته روح و روان مـرد از او در آزار و اذيـت بـود    بالمĤل نجس تلقي مي
  ).72: 1384پور،  حكيم(

ها و انحرافـات فكـري در مسـائل زنـان، بـه جـاي        اما، اسالم در مسير مبارزه با بحران
را مطرح كرد و دغدغة خـويش را ارتقـاي روح انسـاني    » انسانيت«، »جنسيت«پرداختن به 

يـن  پرست، تاب نظارة ا معاندان و بدخواهان اين آيين الهي كه بسان خفاشاني شب. دانست
افروز را نداشتند، تمام توان خود را به كـار گرفتنـد تـا شـايد بتواننـد مـانع        خورشيد جهان

دشمنان اسالم به منظور مشوه و مشوش جلوه دادن چهرة . پرتوافشاني خورشيد اسالم شوند
تابناك اسالم، به روش تحريف و قلب حقايق روي آوردند و تالش كردند پيروان را از گرد 
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ان پراكنده سازند و اسالم را در منظر همگان، ديني مغاير بـا مبـاني عقلـي و    اين شمع فروز
در اين ميان، يهودياني كه با آگاهي از ظهـور ديـن جديـد و در آرزوي    «. علمي ترسيم كنند

جعفريـان،  (» ها پيش به اين منطقه مهاجرت نموده بودنـد  اسرائيل مدت بعثت پيامبري از بني
دند پيامبر موعود از نسل حضرت اسماعيل اسـت، از پـذيرش   ، همين كه دي)1/129: 1373

هاي  افشاگري. اسالم و گردن نهادن بر فرامين آن، سر باز زدند و به مخالفت با آن برخاستند
هاي فكري و اخالقي آنان،  قرآن كريم نسبت به عقايد انحرافي يهود و برمال ساختن ويژگي

بستن هيچ ترفنـدي   كار انگيخت، تا آنجا كه از بهآتش حقد و كينة يهود را نسبت به اسالم بر
، )رغـم اخطارهـاي قـرآن    بـه (در مباحـث زنـان نيـز    . ورزيدنـد  بر ضد اسالم كوتاهي نمـي 

هاي ناپيداي يهوديان در توطئه بر ضد اسالم، به همراه تفكرات برخاسته از جاهليت و  دست
ها و  زمينة راهيابي انواع شبههتعصبات جامعة عربي در مورد زنان، مثلثي شوم تشكيل داد كه 

انحرافات فكري در جامعة اسالمي را هموار كرد و از اين طريق زالل جاري معارف ديني را 
   .هاي خرافي آلوده ساخت با اباطيل و افسانه

  
  زن در عصر بعثت. 2

سـواد بودنـد، در    ، افزون بر آنكه مردم از لحاظ فرهنگي بـي )ص(  اكرمپيش از بعثت پيامبر 
كردند كه ظلم و ناامني، جنـگ و خـونريزي، فقـر اقتصـادي، دزدي و      اي زندگي مي جامعه

مردان عرب پيش . چپاول رواج داشت و فساد و فحشا و رذائل اخالقي از عادات مردم بود
در . هاي جنسي زيادي در داخل يا خارج خانواده برخوردار بودنـد  از ظهور اسالم از آزادي
كردند،  پنداشتند و آنها را از حقوق خود محروم مي ا همانند كاال ميحجاز، زنان و دختران ر

  ). 17/144: 1388جوادي آملي، (بردند  شمردند و به ارث مي بلكه آنان را جزو اموال مي
   :برد را ارث مي) نامادري(رفت، پسرش همسر پدر  اگر پدري از دنيا مي

ين بود كه به دست پدر خـود كشـته   ها كه گريبانگير اوالد عرب بوده، ا يكى از بدبختى
و دختران را زنـده بـه گـور    ! كشتند دستى، فرزندان خود را مى ، پدران از ترس تهىندشد مى
زاترين بشارت اين بود كه به او بگويند همسـرت دختـر    كردند و بدترين خبر و وحشت مى

  ) 244- 4/241: ق1417طباطبايي، ( !آورده است
انديشه و فكر . زدند شناختند و او را به مار مثَل مي د ميعرب جاهلي زن را به مكر و كي

من الحمـق األخـذ   «: زن، سست و ضعيف و نظرخواهي و مشاوره با وي نشانة حماقت بود
رأيي فردي مثَل بزنند،  خواستند به سست و چون مي) 4/618: 1987جوادعلي، (» بِرأي المرأه
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كـه بعـدها در   » شـاوروهن و خـالفوهن  «العمل  دستور. كردند تشبيه مي» النساء رأي«آن را به 
  . دادند، در ميان ايشان معمول بود نسبت مي) ص(  پيامبرعصر رجعت جاهليت، حتي گاه به 

  :چنين وصفى داشتند ،كند حكايت مى قرآن كريمعرب جاهليت به طورى كه 
»يلقِّ ظَنَّ الْجاهرَ الْحغَي ظُنُّونَ بِاللَّهًَيكه چون مردم عصر جاهلى بـه خـدا   گروهى ديگر  ؛ه

  ).145/آل عمران(» گمانى باطل داشتند
»يمالْح ي قُلُوبِهِمينَ كَفَرُوا فلَ الَّذعًَإِذْ جه يمًَحه يلًالْجاهگاه كه كافران تصميم گرفتند كه  ن؛ آه

  ).26/فتح( »دل به تعصب، تعصب جاهلى سپارند
خـود بودنـد و نـه     ةنه مالـك اراد  ؛بشرى محروم بودند تماعاجمزاياى  همةزنان از  ،اما

مـردان بـا آنـان ازدواج     ؛نه مالك ارثى از پدر و مادر و بـرادر و  ؛مالك عملى از اعمال خود
كه در يهود ازدواج به ايـن صـورت    كردند، اما ازدواجى بدون هيچ حد و قيدى، همچنان مى
اما فرزندان عرب جاهلي تنها ملحق به پـدران بودنـد و اگـر در خردسـالى پـدر را از       ؛بوده

   .خاص فرزندان كبير بود ،بردند و ارث دادند، ارث نمى دست مى
اسالم حقـوق پايمـال شـدة    . با ظهور اسالم زن از مقام و موقعيتي واال برخوردار گرديد

هاي انسـاني ايشـان پـاي     حرمت و ارزشنسبت به رعايت ) ص(  پيامبر. زنان را اعاده نمود
هاي فكري منجمد و متحجر جامعة جاهلي را در خصوص زنان  كوشيد قالب فشرد و مي مي

اسالم در حقوق اساسي و . دگرگون سازد و ايشان را در خلقت مساوي با مردان معرفي كند
: ديثي فرمـود در حـ ) ص(پيـامبر  . نبود قائلآموزي، تمايزي ميان زن و مرد  از آن جمله علم

اي حقـي واجـب دارد و آن آمـوختن     خداوند بر گردن هر زن و مرد مؤمن و آزاد و بنـده «
  ).2/782 ق،1408طبرسي، (» انديشي در آن است دانش و ژرف

: فرمايـد  كند و مـي  ديگري به طور خاص به آموزش دختران اشاره مي ثيحد در امبريپ
از جمله كساني است ... دهد و ادب آموزدهر كس دختري داشته باشد و او را خوب تعليم «

  ).6/120ق، 1407بخاري، (» كه اجر مضاعف دارند
آمدنـد و   شـد، گـرد مـي    زنان در محضر آن حضرت كه صرفاً بـراي آنـان تشـكيل مـي    

  : آموخت هاي وحياني خود را به ايشان مي آموزه) ص(  پيامبر
. بردنـد  هاي علمي مي بهرهكردند و  عالوه بر اين زنان در مجالس عمومي نيز شركت مي

بسياري از علوم شـرعي و احكـام فقهـي از طريـق زنـان مسـلمان محفـوظ مانـده اسـت          
تـرين افـراد بـه ايشـان در      به عنوان نزديـك ) ص(  پيامبرزنان و دختران ) 4/452عسقالني،(

  ).31- 8/16ق،  1410ابن سعد، (گام بودند  اندوزي و ترويج دانش پيش علم
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هايي كه در جامعة نوپاي اسالمي پـس از رحلـت حضـرت ختمـي      ناما متأسفانه، جريا
هاي خرافي پيرامون  آمد، سبب شد بار ديگر رسوم جاهلي و انديشه وجود   به) ص(  مرتبت

از سـوي  . زنان در جامعة اسالمي رواج يافته و بعضاً به نصوص ديني و روايات نيز راه يابد
و بازداشـتن نودولتـان از   ) ص(  امبرپيـ ديگر، حركت زمامداران در مسـيري خـالف سـنت    

نوشتن و حتي نقل احاديث ايشان تا قرني، راه را بر جعل، وضع، تحريف، وهم، نقل به معنا 
  .ناپذيري بر اعتبار سنت وارد ساخت هاي جبران و آفات ديگري بر حديث باز نمود و ضربه

  
  هاي جامعة ديني هشدارهاي قرآن نسبت به آسيب. 3

ها  دهد كه امت جامعة ديني را تحريف، كتمان و التباس دانسته و اخطار ميهاي  قرآن آسيب
  : اند هايي مختلف رفته براي زير و رو كردن حقايق آسماني و شرايع الهي، به راه

در مورد گروه ديگـر از حقـايق، حـق و    . كردند اي از حقايق را كتمان و پنهان مي دسته«
قسم سومي را نيـز تنهـا تغييـر مسـير داده، بـه      . اختندس ناك مي باطل را آميخته نموده، شبهه

  ).66: 1382عسكري، (» كشيدند و به ظاهر و لفظ آن كاري نداشتند تحريف معنوي مي
منْ بعد ما بينَّاه للنَّاسِ فـي الْكتـابِ أُولئـك      إِنَّ الَّذينَ يكْتُمونَ ما أَنْزَلْنا منَ الْبينات و الْهدى

اللَّي منُهلْعي و اللَّه منُهنُونلْعايم،  فرستاده هاى روشن، و رهنمودى را كه فرو كسانى كه نشانه ؛ اع
دارند، آنـان را خـدا لعنـت     ايم، نهفته مى بعد از آنكه آن را براى مردم در كتاب توضيح داده

  )159/بقره. (كنند كنندگان لعنتشان مى كند، و لعنت مى
 زودگـذر  منـافع  تـأمين  بـراي  آن جايي جابه و حق انگاري  ناديده و باطلو  حق التباس

 .دهـد  را به آن توجه مي ملل و اقوام قرآن، شيطاني، آسيب ديگري است كه مطامع و دنيوي
 كه دهد اخطار مي ها انسان به آن جوالن شيوة و باطل استقرار نحوة بيان از پس ،قرآن كريم

   :فرمايد مي هشدار مقام در و باشيد خدعه و التباس اهل مبادا
 و آگاهي روي از مبادا؛ )42/بقره(  و ال تَلْبِسوا الْحقَّ بِالْباطلِ و تَكْتُموا الْحقَّ و أَنْتُم تَعلَمون«

 بـه  دانيـد  مـي  خود كه حالي در نماييد، حق كتمان و بپوشانيد باطل لباس را حق دانستگي،

  ».رويد مي خطا
 و ديـن  تحريـف  به دنيا طمع به كه يهوديان به خطاب مكرر تحريف نيز قرآندر مورد 

   :فرمايد مي ديني پرداختند، انديشة
عنْ بم رِّفُونَهحي ثُم اللَّه ونَ كَالمعمسي منْهكانَ فَرِيقٌ م قَد و نُوا لَكُمؤْمونَ أَنْ يعأَفَتَطْم قَلُوهما ع د

 مه ونَولَمعبپذيرنـد  را شـما  سخن و دارند باور را شما مردم كه است اين شما انتظار ؛ آياي 
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 جايي جابه به و يازيدند دست تحريف به تدبير و دانايي روي از شما از گروهي كه درحالي

  )75/بقره(نمودند؟  اقدام خدا حكم و دين گذاري بدعت و كاري دست و
كنـد كـه    مكرر از عملكرد منفي بعضي از اهل كتاب و حتي علماي ايشان نقل مي قرآن

آنان بعضي از مطالب مورد نظر و خواست خويش را به مثابة آيات و احكام الهي بـه مـردم   
فَويلٌ للَّذينَ يكْتُبونَ الْكتاب « :فرمايد با تندي فراوان مي 79در سورة بقره آية . كنند تحميل مي

لٌ  يديهِم ثُم يقُولُونَ هذا منْ عنْد اللَّه ليشْتَرُوا بِه ثَمناً قَليالً فَويلٌ لَهم مما كَتَبت أَيديبِأَ يـو و هِم
هـاى خـود    بـا دسـت  ]  اى شـده  تحريـف [پس واى بر كسانى كـه كتـاب   : لَهم مما يكْسبونَ

، تا بدان بهاى ناچيزى به دسـت آرنـد   »جانب خداستاين از «: گويند نويسند، سپس مى مى
بـه  ]  از ايـن راه [هايشان نوشته، و واى بر ايشـان از آنچـه    پس واى بر ايشان از آنچه دست

  .»آورند دست مى
دهـد كـه    هاي گوناگون، امت اسالمي را هشدار مي در مسائل زنان نيز در مناسبت قرآن

و قَرْنَ في بيوتكُنَّ و ال «: امعه رونق بگيرد؛ مانندمبادا تفكرات جاهلي گذشته بار ديگر در ج
كه در زمان پيشين جاهليت  هاى خود بمانيد و چنان و در خانه؛ تَبرَّجنَ تَبرُّج الْجاهليةِ الْأُولى

  ).33/احزاب(» هاى خود را آشكار مكنيد كردند، زينت مى
»يلالْجاه كْمغُونَ هًْأَفَحبدهد كـه   نشان مي )50/مائده( »جويند؟ كم جاهليت را مىآيا ح؛ ي

پس از ظهور اسالم نيز برخي از رسوم جاهلي در بين اعراب برجاي مانـده بـود و افـرادي    
  . بند بودند همچنان بر عادات جاهلي خويش پاي

  
  )ص(  پيامبرها و انحرافات اجتماعي پس از رحلت  آسيب. 4

وسيلة شـخص   د بود و عصر نبوي بدان احتياج داشت، بهدر اين امت آنچه بشر به آن نيازمن
سپرده شد تا ) ع(  عليپيامبر تبليغ گشت و آنچه وقت عملش هنوز نرسيده بود، به حضرت 

نظرات اسـالم در تمـام اعصـار گردنـد      ةكنند خود و يازده فرزندش حافظ آن باشند و بيان
  ). 67: 1382عسكري،(

، بار ديگر فرهنگ جاهليت )ص(  پيامبردهد كه مبادا پس از  قرآن به مسلمانان هشدار مي
  :بر شما حاكم گردد

آل (أَعقـابِكُم    و ما محمد إِالَّ رسولٌ قَد خَلَت منْ قَبله الرُّسلُ أَ فَإِنْ مات أَو قُتـلَ انْقَلَبـتُم علـى   
. اند يامبراني ديگر آمده و رفتهفقط فرستادة خداست كه پيش از او پ) ص(  محمد؛ )144/عمران 

  گرديد؟ ـ باز مي و به گذشتة جاهلي خود   آيا اگر او بميرد يا كشته شود، شما رو به عقب ـ
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  انتخاب خليفة اسالمي در جريان سقيفه 1.4
هـاي ايشـان در واقعـة غـدير كـه بـه        بعد از عروج آن نفس مطمئنه، ناديده گرفتن سفارش

تأكيد فرمودند، زمينـة  ) ع(  عليصراحت و در اجتماع عظيم مسلمانان بر جانشيني حضرت 
  .راهيابي انواع تحريفات در فرهنگ اسالمي هموار گشت

انصــار بــه واســطة تــرسِ از دســت دادن موقعيــت خــود در مســئلة جانشــيني رســول 
قبليِ خارج از مسجد و همچون دوران جاهليت در  گونه برنامة مدون ، بدون هيچ)ص(  خدا

هاي گوناگون، باالخره با  به دور رهبران خود جمع شدند و پس از بحث» ساعده سقيفة بني«
ترتيب، مديريت سياسي نويني در اسـالم بـه نـام خالفـت شـكل       بدين. ابوبكر بيعت كردند

الهـي بـود، كنـار     گرفت و حضور ظاهري واليت قدسي كه مشروعيت آن مبتني بر وحـي 
خالفـت اسـالمي بـا مشـورت در جـايگزيني خليفـة       ). 64- 63: 1387همـو،  (گذاشته شد 

بـر آن  ) ص(  اهللا كـه رسـول  ) ع(  علـي شكل گرفت و نظرية امامـت الهـي   ) ص(  اهللا رسول
  .تصريح داشت، با يك طرح از صحنة سياسي اسالم بيرون شد

اجتمـاعي گرديـد كـه از آن جملـه     واقعة سقيفه خود عاملي در ايجاد برخي انحرافـات  
  .ويژه در مباحث زنان بود رجعت به تعصبات عربي و فرهنگ جاهلي به

  
  )ص(  اكرمطرح ممنوعيت نقل حديث بعد از رحلت پيامبر  2.4

او در آغـاز خالفـت و پـس از وفـات     . خليفة اول از پيشگامان مخالف در تدوين حديث بود
حديث بازگو نكننـد  ) ص(  پيامبرها اعالم كرد كه از  بدان، مسلمانان را گردآورد و )ص(  پيامبر

وي از مردم خواست كه فقط بر كتـاب  . و به تبع آن، از نوشتن و حفظ احاديث نيز بپرهيزند
در مورد او نقل شده كه دستور . خدا اعتماد كرده، حاللش را حالل و حرامش را حرام بدانند

  ).206/ 3: 1410سعد، ابن(ه بود، بسوزانند داد تا همة احاديثي را كه از پيش نوشته شد
با شروع خالفت خليفة دوم، او نه تنها از تصميم بر نوشتن حديث منصرف شد، بلكه بر 

خطاب كـارواني را   بن عمر. منع از نوشتن و تدوين حديث و حتي نقل آن هم مصمم گرديد
نخوانيـد و آنهـا را از   براي مـردم حـديث   : داد فرستاد و به آنها دستور مي به سوي عراق مي

هـاي   افـرادي را از سـرزمين  : داد اشتغال به قرآن با نقل حديث بازنداريد و نيـز دسـتور مـي   
مختلف احضار و به جهت نقل و اشاعة حديث سرزنش و پيش او نگه دارند و يـا حـبس   

  ).69: 1377معارف،(كنند 
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احاديث ادامه يافت سالة عثمان، جلوگيري از نشر و حتي نقل  در دوران خالفت دوازده
بند سياست نهي از توجه مسلمانان به حديث و تشويق آنـان بـه قـرآن     و او نيز خود را پاي

كس حق ندارد حديثي را كه  هيچ: كرد رفت و رسماً اعالم مي وي نيز بر منبر مي. دانست مي
  ).54: 1369ابوريه، (در عهد ابوبكر و عمر شنيده نشده روايت كند 

براي فهم قرآن و تشريع احكام اسالمي و بـا توجـه   ) ص(   پيامبرت ضرورت كالم و سن
مبني بر لزوم تعليم و تعلّم و حفظ و كتابت حـديث، روشـن   ) ص(  اكرمبه تأكيدات رسول 

فريبانه در عين اينكـه مصـداق    هاي سطحي و عوام  ها و تحليل گونه تشكيك شود كه اين مي
شـده بـراي عـدم      ك توطئه و اقـدام حسـاب  بين اجتهاد در مقابل نص است، خود نشانة ي

  ). 1384مؤدب، (ها از رهگذر نشر احاديث و سنن نبوي است  كشف بعضي از واقعيت
ـ به مدت يـك   در ميان اهل سنت   به اين ترتيب، سياست مخالفت با نگارش حديث ـ 

شدت اجرا شد كه از رهگذر اين سياست نامعقول و  به) ص(  خداقرن بعد از رحلت رسول 
ناپذيري بر پيكرة فرهنگ اسالمي وارد شد و حجم انبوهي  هاي جبران نامشروع بود كه لطمه

  .از ميراث اسالمي را به دست نابودي سپرد
  
  جعل حديث 3.4

را تـا مرحلـة    يكي از آفات عظيمي كه بر شجرة طيبـة حـديث و سـنت وارد گرديـد و آن    
از همان ابتداي اسالم افرادي به  .ي پيش برد، جعل و تحريف حديث استياعتباري ابتدا بي

دادنـد يـا آن را تحريـف و كـم و زيـاد       نسـبت مـي  ) ص(  خدادروغ احاديثي را به رسول 
مـن كـذب علـي    «: آشكار است كـه فرمـود  ) ص(  اكرماين مطلب از كالم پيامبر . كردند مي

آتـش  هركس از روي عمد بر من دروغ بندد، جايگـاهش از  : »متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
شـان را   داد آنـان را گـردن زده و جنـازه    و گاهي هم دستور مـي ) 2/60بحاراالنوار، (پرشود 

  ).65: 1369ابوريه،(بسوزانند 
و متروك ماندن نقل حديث به جهت نهي خلفا تا زمان ) ص(  خدابعد از رحلت رسول 

هـا داشـتند،    و پناه بردن مردم به آنچه در حافظـه ) نخستين دهة سدة دوم(عبدالعزيز  عمربن
 ةجامعپيدايش فرق مختلف سياسي، كالمي و مذهبي و كمرنگ شدن روح تعبد و تدين در 

هـاي قـومي و سياسـي و مـذهبي،      پرستي و تشديد نزاع اسالمي، و گرايش نوع مردم به دنيا
اسـاس   هاي بيشتري براي جعل و تحريف و نسبت دادن مطالب دروغ و بي دواعي و انگيزه
تقـرب بـه صـاحبان زر و زور،    . الهـي پديـد آمـد    ياوليـا ر اسالم و ديگـر  به پيامبر بزرگوا
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هاي پيروان ديگر اديان و مذاهب نسبت به اسالم و مسلمانان  هاي زنادقه و دسيسه توزي كينه
هزار حديث جعلي و دروغين را در جامعة اسالمي و بر زبان مـردم   و عواملي ديگر، هزاران

  ).1370قرباني،(جاري ساخت 
شـروع شـد، امـا فرمـان رسـمي و      ) ص( پيـامبر ديث، بيشتر پس از وفـات  جعل ح

عمومي در مورد جعل حديث در عصر معاويه به صورت يك دستور رسـمي و دولتـي   
صادر شد و دستگاه خالفت در برابر اين كار، پاداش و مزد سنگين نيـز پرداخـت كـرد    

  ). 41: 1382عسكري، (
كنـد   حديث جعلي نقل مي 40868نفر راوي حدود  43از  الغديرعالمه اميني در كتاب 

  ).؟/ 5: 1366اميني،(اند  كه بعضي از آنها تا صدهزار حديث جعل كرده
ضــمن بررســي فاجعــة  وپنجــاه صــحابي ســاختگي، صــدعالمــه عســگري در كتــاب 

عمر تميمـي نقـل     بن سازان، از فردي به نام سيف  سازي و ارائة نموداري از حديث حديث
انـد، سـاخته و هـزاران     صحابي را كه اصالً وجود خـارجي نداشـته   150كند كه حدود  مي

  ). 1405عسكري، (حديث جعلي از آنها وارد حوزة فرهنگي اسالم نمود 
مرا از كشته شدن چـه  « :العوجاء مانوي را خواستند اعدام كنند، گفت ابي كه ابن هنگامي

كـرد، سـاخته و    الل و حالل را حرام مـي كه چهارهزار حديث كه حرام را ح حالي باك، در
هزار حديث ساخته و بـه    گويد كه زنادقه چهارده زيد مي بن و حماد» ام وارد دين شما كرده

  ). 1386معماري، (اند  الهي نسبت دادهاولياي و ) ص(  پيامبر
از طرف افـراد و  ) ع(  معصومينوقوع جعل و كذب در بيان اخبار و روايات منقول از 

نكردني و آفتي اسـت كـه    هاي گوناگون، حقيقتي تلخ و انكار مختلف و با انگيزه هاي گروه
  .بهاي روايات را آلوده است سنت شريف را مشوش و ميراث گران

  
  نفوذ اسرائيليات 4.4

شود كـه از يهوديـان يـا مسـيحيان و ماننـد آنهـا        هاي قديمي گفته مي اسرائيليات به افسانه
برخـي  . اسير اسالمي را تحت تأثير خود قـرار داده اسـت  سرچشمه گرفته و احاديث و تف

اند كه دشمنان  پايه و اساسي اطالق كرده مفسران و محدثان، اسرائيليات را به تمام اخبار بي
ورزي خاصي جعـل كـرده و    ـ آنها را با سوء نيت و غرض اعم از يهود و سايرين   اسالم ـ 

انـد   را وارد تفاسـير و احاديـث كـرده    براي فاسد كردن عقايد مسـلمانان، ايـن مجعـوالت   
  )20: ق1405ذهبي، (
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شواهد و روايات تاريخي فراواني بر سلطة فرهنگي اهل كتاب بر اعراب جاهلي داللت 
عرب در برابر اهل كتاب همچون شـاگرد  «: اند دارد و اين مدعاي برخي محققان را كه گفته

، ثابت »دانست معرفت خويش مي كرد و آنان را سرچشمة فرهنگ و نسبت به استاد عمل مي
؛ به عنوان مثال، در روايتي كه از برخي صحابه نقل شـده،  )90:تا حسين، بي مصطفي(كند  مي

  :گويند آمده است كه آنها مي
داشتيم، زيرا كه ما اهل شرك و آنها از اهل كتاب  ما يهوديان را در زمان جاهليت بزرگ مي

ما منتظر بعثت پيامبري هستيم كه زمان ظهورش به طول  گفتند آنان به ما مي. رفتند شمارمي به
  ).2/166ق،1375حميري، (انجاميده و شما را همچون قوم عاد و ارم از بين خواهيم برد 

بهرگي عرب جاهلي از يك پشتوانة فرهنگي، در تذلل آنها در مقابل اهل كتاب كه از  بي
كـرد   قـش بسـزايي ايفـا مـي    وجاهت و منزلت علمي خاص نزد اعراب برخوردار بودنـد، ن 

  ).44: 1380محمدقاسمي،(
دهنـدة آن اسـت كـه برخـي از      آيد، نشان مي دست قرايني كه از كتب روايي و تاريخي به

هاي انبيا و گذشتگان يا مسائل ديگـر بـا    هايي را در مورد داستان بزرگان مكه و يثرب سؤال
از همـين  . دادنـد  ـ پاسخ مـي   طبق شواهد ذهني خود  كردند و آنها ـ  علماي يهود مطرح مي
چه قبـل از اسـالم و    هاي اسرائيلي و اساطير بسياري در ميان اعراب ـ  رهگذر بود كه داستان

  ). 557و 6/550: 1987جوادعلي،(ـ رواج يافت  چه بعد از ظهور اسالم 
نوشـتند تـا آنكـه     شـنيدند، مـي   اي از مسلمانان بعضي از مطالبي را كه از يهـود مـي   عده
ضاللت براي امتي بس كه از آنچـه پيامبرشـان آورده دوري گزيـده و    «: فرمود) ص(  پيامبر

أَو « :آنگاه اين آيه نازل شـد ). 2/725: 1373جعفريان،(» روي به سوي مطالب ديگران آورند
تـو كتـاب    آيـا آنـان را بسـنده نيسـت كـه بـر      ؛  علَيهِم  لَم يكْفهِم أَنَّا أَنْزَلْنا علَيك الْكتاب يتْلى

  )51/عنكبوت(» !؟شود ايم و بر آنها خوانده مى فرستاده
توان به  ترين آنها مي حقد و كينة يهود نسبت به اسالم و مسلمانان داليلي دارد كه از مهم

عهدي  سست :نسبت به عقايد انحرافي و كردار زشت يهود نام برد قرآن كريمهاي  افشاگري
الهـي؛   يانبياكالم الهي؛ كتمان و پوشاندن حق؛ كشتار شكني يهود؛ تحريف و تغيير  و پيمان

  ... .افكني؛ دروغ بستن بر خدا و  روحية تفرقه
در كنار  قرآنهاي فكري و اخالقي يهوديان در كتاب مقدسي چون  برمال ساختن ويژگي

جويي، نيرنگ  شد كه آنان براي فرونشاندن آتش كينة خود، به ستيزه سبب مي 1عواملي ديگر
ها در ميان مسلمانان، محاصرة اقتصادي آنان،  القاي انواع شبهه. توطئه عليه اسالم بپردازندو 
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ها، مساعدت دشمنان اسالم از هر طريق و با هر روش ممكـن،   ور ساختن آتش جنگ شعله
  .هايي از اين اقدامات است گوشه

ورزيدند  ادرت ميهايي نيز به توطئه عليه زنان مسلمان در مدينه مب اين گروه در موقعيت
  2.قينقاع شد گيري غزوة بني انگيزي آنها سبب شكل كه در موردي فتنه

  
  حكومت اموي و نقش آن در اشاعة اسرائيليات 5.4

با به سلطنت رسيدن معاويه و حاكميت خاندان اموي بـر جامعـة اسـالمي، سـير قهقرايـي      
  .هاي جاهلي آغاز شد هاي اسالمي و احياي سنت فرهنگ و ارزش

أل خاي نبرده بودند، براي پر كردن  آنجا كه اكثر حكام اموي، خود از علم و دانش بهره از
گويان روي  علمي كه در جامعة اسالمي پديدار شده بود، به اهل كتاب و شعرا و خطبا و قصه

آوردند و آنها نيز تا توانستند اباطيل خود را در ميان مسلمانان پراكنده ساختند و چهرة تابناك 
  :نويسد اي از عصر تاريك اموي مي احمد امين در توصيف گوشه. اسالم را زشت جلوه دادند

گويي رسمي را  كرد، فقط ادب و فن قصه اميه نسبت به نشر علوم كمكي نمي دولت بني
گويـان را در مسـجد معـين و     داد، دربار خود را بر روي شعرا و خطبا باز و قصـه  رواج مي

  . فلسفه هيچ توجه و اهتمامي نداشتبه علم و . كرد موظف مي
ساز رشد افكار  شخصيت معاويه و دستگاه حكومتي كه او در شام شكل داده بود، زمينه

معاويـه پسـر هنـد جگرخـوار بـود كـه كينـة اسـالم و رسـول          . جاهلي و غير اسالمي بود
، او در ميان شديدترين آداب قبايل جاهلي پـرورش يافتـه بـود   . را در دل داشت) ص(  خدا

همان قبايلي كه با اسالم و آداب اسالمي سخت جنگيدند تا سرانجام به زور شمشير، اسالم 
معاويه در چنين محيطي رشد يافت و در سنين پيري هم پس از فتح . آنها را مطيع خود كرد

وي در جامعة اسـالمي نوپـا تنهـا    . مكه، از آنجا به مدينه و از جاهليت به اسالم روي آورد
هـا، نقـش اسـالمي     برد و اين مدت كافي نبود كه او را با آن همه عادت سر بهمدت كوتاهي 

هـاي طـوالني ادامـه     اي كه پـس از او مـدت   بزند و او بتواند اين نقش اسالمي را به جامعه
اي كه سـاخته بـود،    معاويه در جامعه. داشت برساند؛ بلكه او خود از ديگران نقش پذيرفت

  ).2/51: 1405عسكري، (كرد  يراسالمي او بودند دور ميهاي غ كساني را كه متعرض روش
همچنين، افرادي كه بتوانند خأل علمي و معنوي جامعة عصر وي را پر كنند، يـا نبودنـد   

نمـايي   در اين شرايط بود كه يهوديـان و مسـيحيان مسـلمان   . يا مجال بروز و ظهور نداشتند
كيشان آنها ميـدان را بـراي جـوالن افكـار      منبه و هم بن داري، وهب االحبار، تميم چون كعب
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منحط خود مهيا يافتند و از هيچ تالشي براي اشاعة اكاذيـب و مجعـوالت خـود و محـو و     
مسلماني كه پس از كشته   يهوديان تازه. هاي اسالمي فروگذار نكردند كمرنگ ساختن ارزش

ودنـد، بـه شـام    موقعيت خود را در خطر يافته ب) ع(  عليشدن عثمان و به خالفت رسيدن 
روي آورده، بر مسند فقاهت و قضاوت تكيه زدند و براي ارج نهادن بر خدمات معاويه بـه  

كردنـد   هايي كه ادعا مي گويي نمايي معاويه و حتي با نقل پيش آنان، با جعل حديث و بزرگ
كردنـد   هـاي حكومـت معاويـه ايفـا مـي      آمـده، نقـش فعـالي را در تثبيـت پايـه      توراتدر 

  ).74- 73: 1380ي، محمدقاسم(
هاي معاويه به وي، توانسته بود به ترويج روايات  خدمتي االحبار كه به يمن خوش كعب

اسرائيلي و فرهنگ يهود در ميان مسلمانان بپردازد، به ساختن و پرداختن رواياتي روي آورد 
نمايي شخصيت معاويه و مشروعيت بخشيدن به حكومت وي نقـش بسـزايي    كه در بزرگ

 تـورات را در ) ص(  خداكرد كه وصف رسول  كرد؛ به عنوان نمونه، كعب اظهار مي يايفا م
او كسي است كه زادگاهش در مكه، محل هجرتش در مدينه و سـلطنت او در  «: چنين يافته
  ).1/5ق،1401دارمي،(» شام است

هايي تبديل شده بود كه  ها و قطب شام و دربار معاويه به مجمع مناسبي براي تمام طيف
هـاي درخـت    ر يك هدف، مشترك بودند و آن هدف چيزي نبود جـز خشـكاندن ريشـه   د

معاويه كه بـراي رسـيدن بـه    «. هاي اسالمي تنومند اسالم و تالش در جهت مبارزه با ارزش
شـمرد، از روايـات جعلـي و     اي را مجـاز مـي   كارگيري هـر وسـيله   اهداف سياسي خود، به

و ساير جاعالن ) شده يا به ظاهر مسلمان(شده  مسلمان ساختگي علماي يهود و مسيحي تازه
» بردند، نهايـت بهـره را بـرد    مي سر حديث و هواپرستاني كه در ظل عنايت و مواهب وي به

  ).178: 1383شهيدي، (
بار جامعة اسالمي در عهد اموي كافي است به ايـن سـخن جرجـي     دربارة وضع تأسف
  :گويد زيدان توجه كنيم كه مي

اخطل شاعر . شد آمدند و كسي متعرض آنها نمي اميه به مسجد مي بنيمسيحيان در زمان 
آمـد   مـروان مـي   بن مسيحي عرب بدون اجازه در حال مستي صليب به گردن نزد عبدالملك

زيرا به بهتر طرزي در هجـو انصـار و يـاران پيغمبـر شـعر      . كرد كسي هم به او ايرادي نمي
  )745: 1343آدم، ! (گفت مي

نمايـان اهـل    اميه به مباني اعتقادي اسالم و رويكرد آنها بـه عـالم   م بنيپايبند نبودن حكا
كه همچون شيپورهاي تبليغـاتي دسـتگاه امـوي بـه نشـر اكاذيـب و         گويان ـ  كتاب يا قصه
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هـاي انحرافـي در    ـ يا تسامح و تساهل آنها در برابر جريان پرداختند  هاي مجعول مي افسانه
زير شدن روايات اسرائيلي و انواع خرافـات و اباطيـل و   جامعة اسالمي، نقش مهمي در سرا

  .اساطير به جامعة اسالمي داشت
  
  )ص(  پيامبربازگشت سنن جاهلي پس از رحلت  6.4

در . دانسـت ) ص(  پيـامبر شايد آغاز رجعت جاهليـت را بتـوان از نخسـتين روز رحلـت     
سكونت در مدينه روزگار خلفا، قوم عرب بر همگان ترجيح داده شد؛ هيچ غير عربي حق 

  .را نداشت
هـاي اسـالمي و بازگشـت تـدريجي سـنن جـاهلي،        با فاصله گرفتن جامعـه از ارزش 

همواره رعايت حال زنـان را  ) ص(  پيامبربا آنكه . نمودهايي از تحقير زن نيز پديدار گشت
هاي مسلماني،  دانست، صحابي او پس از سال كرد و زدن ايشان را كار اشرار مي توصيه مي
كه آن حضرت از همسران خود دلگير شده و از آنان كناره گرفته بود، نـزد ايشـان    هنگامي

اي رسـول خـدا   «: آمد و پس از آنكه حضرت را به ضرب و شتم زنان توصيه كرد، گفـت 
ثابت را چنان سيلي زدم كه با صورت بر زمين افتـاد، زيـرا از مـن چيـزي      بنت   من جميله

او عـالوه بـر اينكـه    «). 6/145: ق1407بخـاري،  (» مش نبـودم خواسته بود كه قادر به انجا
» زد زد، در وقت مقتضي ديگر زنان مسلمان را نيز با تازيانـه مـي   همسران خود را كتك مي

  ).1/181: ق1378الحديد،  ابن ابي(
با زنان حديث عشق مگوييد تا دل ايشان تباه نشود، كه زنان همچون «: گفت خليفه مي

او زنـان را  ). 268: 1367غزالـي،  (» دارندة ايشان خداست افكنده، نگاه ند بر صحراا گوشت
: گفـت  خوانـد و مـي   رفتاري با ايشان فرامـي  كرد و مردان را به زشت به زشتي توصيف مي

ها پنهان كنيد و نوشـتن را بـه آنـان     هايند پس ايشان را به خانه اند، يعني عيب زنان عورت«
آينـد و در   نمـي  در عادت دهيد زيرا كه هرگاه برهنه باشند به نياموزيد، زنانتان را به برهنگي

بگوييد زيرا كه گفتن بلي ايشـان را بـه سـؤال كـردن     » نه«مانند، و بسيار به ايشان  خانه مي
گير بـود و بـه آنـان     او نسبت به زنان سخت). 321- 320: 1349دينوري، (» كند جسور مي

شد كه زنان محترم صحابي  داد و گاه مي مياجازة حضور در مجامع و دخالت در امور را ن
كـرد و بـه    را به خاطر اظهار نظر مخالف از مسجد اخراج مي) ص(  پيامبرو حتي همسران 

  )38: 1400هاللي، ( ما را با زنان چه كار؟» مالنا و للنساء«: گفت تحقير ايشان را مي
گيـر بـود، امـا     نيز نسبت به زنان بسيار خشن و سـخت ) ص(  پيامبرزبير صحابي ديگر «
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زد و گاه چوب بر سر  او زنان خود را كتك مي. از آن مطلع نگردد) ص(  پيامبركوشيد كه  مي
  ).184/ 8: 1410ابن سعد،(» شكست ايشان مي

نيز به گفتة خـود، از تـرس آن حضـرت و نـزول     ) ص(  پيامبرابن عمر يكي از صحابي 
او پـس از رحلـت   . كه مايل بـود بـا زنـان خـود رفتـار كنـد       توانست چنان وحي الهي نمي

مـا مـردان در عصـر    «: گونـه اقـرار كـرده اسـت     به اين خشونت جـاهلي ايـن  ) ص(  پيامبر
اي نـازل شـود، مراقـب حـرف زدن و رفتـار       از بيم آنكه مبادا در مذمتمان آيـه ) ص(  پيامبر

زبـان بـه روي ايشـان    درگذشت، دسـت و  ) ص(  پيامبركه  خويش با زنان بوديم ولي همين
  ).6/146:ق1407بخاري، (» گشوديم

و بـا  ) ص(  پيامبربسياري از مردم كه متأثر از غيرت عصر جاهلي بودند، حتي در عصر 
وجود تأكيد آن حضرت مبني بر حضور زنان در مسجد و عدم ممانعت مردان از آن، نسبت 

حاب از رفتن همسر خود برخي اص«. دادند به خروج زنان خود از منزل، حساسيت نشان مي
زنـان را از ايـن كـار نهـي     ) ص(  پيامبربه مسجد، رضايت نداشتند اما تنها به خاطر دستور 

زبير نيز براي انصراف همسر خود از رفتن بـه مسـجد، بـه    ). 4/364عسقالني، (» كردند نمي
  : اي متوسل گرديد حيله

را بـر او گرفـت و    اي ناشـناس راه  شبي هنگام رفتن همسر خود بـه مسـجد، بـه گونـه    
اي با او انجام داده، بسيار  زن كه از اين رفتار زشت كه به گمانش بيگانه. متعرض وي گرديد

اند و ديگـر بـراي نمـاز     متأثر شده بود با خود گفت كه زمانه عوض شده و مردم فاسد شده
  ). 7/201: 1344ابن اثير، (عشا به مسجد نرفت 

ــ بـه دور ماندنـد و از      مسـجد   ركز تعلـيم و تعلـم ـ   ترين م به اين ترتيب، زنان از مهم
در مورد حضور زنـان  ) ص(  پيامبربه زودي سنت . فرهنگ و معارف اسالمي محروم شدند

در مسجد، با وجود تأكيدات مكرر آن حضرت چنان مغفول و متروك گرديد كه كسي باور 
  .اند رفته كرد زنان در عصر ايشان به مسجد مي نمي

بود كه در عصر جاهليـت وجـود داشـت؛ يعنـي، تحقيـر زنـان، رفتـار         اين تمام چيزي
به همين سبب، ... . نبودن براي آنان و  قائلآميز نسبت به ايشان و شخصيت انساني  خشونت

بـه خالفـت نشسـت، در نخسـتين خطبـة خـود از متـروك شـدن سـنن و          ) ع(  عليوقتي 
  : كردگونه ياد  هاي اسالمي و بازگشت جاهليت پيشين اين ارزش
عصـر  (آگاه باشيد كه محنت و بالي شما بازگشته است ماننـد محنـت و بـالي روزي    «

  . »كه خداوند پيامبر شما را برانگيخت) جاهليت
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 در قبال انحرافات) ع(  اطهارموضع ائمة . 5

داشتند و در همين راستا بود كه بـا   را برعهده ) ص(  پيامبركار حفظ ميراث ) ع(  اطهارائمة 
كتب روايي شيعه آكنـده از  . كردند شد، مخالفت مي انحرافي كه در دين حاصل ميهر نوع 

هاي فكـري   در برابر تمام انحراف) ع(  اطهاراحاديثي است كه نشانگر مخالفت جدي ائمة 
ها كه كيان اسـالم را در معـرض    از جملة اين انحراف. و فرهنگي در جامعة اسالمي است
سـراياني بـود كـه     جعلي و اسرائيلي و رواج بـازار قصـه  خطر قرار داده بود، خطر روايات 

هدف آنهـا سـرگرم داشـتن مـردم بـه امـور واهـي و غفلـت از فسـاد حكـام جـور بـود             
  ).152: 1380محمدقاسمي،(

ها مبـارزه   ها و التقاط پيشوايان شيعه در جايگاه بلند تربيت امت، همواره با انواع تحريف
ها و اباطيل اسرائيلي، با شدت و  پردازي در مقابل دروغكردند و با گفتار و كردار خويش،  مي

آمد، حق را آشكار سـاخته، از افكـار    كردند و هر جا فرصتي پديد مي گيري مي قوت موضع
هـاي تبليغـاتي    پردازاني كه همچون بـوق  نماهاي اهل كتاب يا قصه مردود و مطرود مسلمان

  . داشتند ميحاكمان جور به اشاعة خرافات مشغول بودند، پرده بر
مبني بر لزوم عمل به آنچه با كتاب سازگار است، بيانگر ) ع(  معصومينروايات متواتر از 

 :فرمودند ايشان همواره مي. تأكيد ايشان در شناخت حقيقت و مقابله با انواع تحريف است

بر فراز هر حقي نمودار درستي و بر فراز هر صوابي پرتو درخشاني است، آنچه با كتاب «
  ).18/78: 1376حرعاملي، (» سازگار است بگيريد و آنچه مخالف است رها سازيد خدا
»كُلُّ شَي        خْـرُفز ـوفَه اللَّـه تَـابـقُ كافولَـا ي يثـدكُلُّ ح نَّةِ والس تَابِ وإِلَى الْك ودرْدم ء «

  )؟؟/1: 1361كليني،(
ر حديثي موافق كتاب و سنت نباشد، اي كلي است كه اگ سياق اين روايت نيز بيان قاعده

  .باطل است
  

  ردپاي انحرافات در متون روايي مرتبط با زنان. 6
داند، اما اين  اي در پرورش و آموزش انسان مي جايگاه حقيقي و طبيعي زن را جايگاه ريشه
هاي گوناگون و بازگشت جاهليـت، بـه اسـارت     رسالت عظيم در گذر زمان به سبب توطئه

خرافات درآمده و سبب گرديده كـه در مباحـث زنـان بـين ديـدگاه قـرآن دربـارة        اوهام و 
آفرينش و جايگاه زن در نظام هستي و برخي از احاديث و مرويات مرتبط با زنان تناقضـي  

  .آشكار ديده شود
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از نظرگاه انديشة اسالمي، زن انساني است كه همة مواهب رشد را داراسـت؛ نقـص و   
ست؛ ابزار تكامل و رشد را به اندازة مـردان واجـد اسـت و در    خللي در جوهر وجودش ني

  .حيات و آفرينش موجودي مستقل بوده و طفيل ديگري نيست
ـ مطالبي در بـاب   يم ا با همة ارزشي كه براي آن قائل  با وجود اين، در ميراث روايي ما ـ 

دو مسـتند نيسـت،    زنان وجود دارد كه به هيچ نصي از قرآن و سنت يا دليلي برگرفته از آن
محـرف   انجيـل و  تـورات هـاي   بلكه رد پاي آن را در افكار جاهلي اقوام و ملل و انديشـه 

  :كنيم ها اشاره مي توان يافت كه به برخي نمونه مي
ـ     والْخَبرُ الَّذي روِي أَنَ -  ةِ الَّتـي  حواء خُلقَت منْ ضلْعِ آدم الْأَيسرِصحيح و معنَـاه مـنَ الطِّينَ

 فَضَلَت منْ ضلْعه الْأَيسرِ فَلـذَلك صـارت أَضْـلَاع الرَّجـلِ أَنْقَـص مـنْ أَضْـلَاعِ النِّسـاء بِضـلْع         
  )3/381  :1404صدوق،(

چـپ آدم آفريـده شـده صـحيح      ةو نيز آن خبرى كه ضمن آن روايت شده حوا از دند
هـاى   چپ آدم، و به همين جهت دنـده  ةدند ةندما ست كه از گل باقىا است و معنايش اين

  ).5/3 : همان( استهاى زن  مرد يكى كمتر از دنده
   :مشابه اين روايت در تعاليم محرف عهد عتيق موجود است

. بايد براي او يار مناسـبي بـه وجـود آورم   . شايسته نيست آدم تنها بماند  :خداوند فرمود
هايش را برداشت و جـاي آن   برد و يكي از دنده آنگاه خداوند آدم را به خواب عميقي فرو

  . )22- 1/21تورات،( را با گوشت پر كرد و از آن دنده زني سرشت و او را پيش آدم آورد
رواياتي كه بر آفرينش زن از مرد داللت دارند، اين امر را نقصي ذاتي براي زن و دليل بر 

فَبِالْماء يحيا الْأَرض و بِالرِّجـالِ تَحيـا    )ص(قَالَ النَّبِي  :كنند كهتري و طفيلي بودن او قلمداد مي
اءقَ النِّسا خُلالُ ملَا الرِّج لَو اءشـوند  شود و با مردان زنان زنـده مـى   آب زمين زنده مىا ب ؛النِّس. 

  )2/28: 1408؛ نوري، 9/299 : 1360مجلسي، . (آفريد اگر مردان نبودند خداوند زنان را نمى
كنند كه زن در درجة دوم خلقت خداوند  يك انكار نمي اديان يهودي و مسيحي تقريباً هيچ

 .قرار دارد و هدف اصلي از آفرينش، خلقت مرد بوده و زن به خاطر مرد خلـق شـده اسـت   
  .كنند كه آنان را زن نيافريده است مردان يهودي در دعاي صبحگاهي از خداوند تشكر مي

متون روايي، زن عامل فساد، شر و وسوسه معرفي شده و مردان به پرهيز از در برخي از 
محرّف راجع به زنـان بيـان    توراتشوند و اين دقيقاً آن مطلبي است كه در  زنان توصيه مي
هـايش   هاسـت و دسـت   هـا و تلـه   زنـي كـه دلـش دام   : ... خوانيم مي جامعهشده؛ در كتاب 

  ). 29 - 26: 7تورات، سفر جامعه، ( ...تر از موت است  كمندهاست چيز تلخ
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 :در زمينة اغواگري حوا نسبت به آدم روايتي از اين قبيل در منابع حديثي موجود اسـت 
كسى كه اطاعـت زنـان را نمـود جنـاب      و اول ؛أَولُ منْ أَطَاع النِّساء آدم فَأَنْزَلَه اللَّه منَ الْجنَّةِ

  ).2/512 : 1386صدوق، ( از بهشت خارج كردتعالى او را  بود پس حق )ع(  آدم
تر از  و فرمود شيطان سپاهى سخت ؛لَيس لإِبليس رهقٌ أَعظَم منَ الْغَضَبِ و النِّساء )ع(  قَالَو ـ 

  ).5/515: 1363كليني، (زنان و خشم ندارد 
آيد و  ىصورت شيطان مه زن ب؛ شيطان ةشيطان و تدبر في صور ةتقبل في صور ةالمرأ - 

  ).321: 1382پاينده، ( رود صورت شيطان ميه ب
  :داند ل خروج وي از بهشت ميوكتاب مقدس يهوديان حوا را عامل گناه اولية آدم و مسئ

آن درختي خوردي كه به تو گفته بـودم از آن   ةآيا از ميو... :خداوند به آدم خطاب كرد«
 »اين زن كه يار من ساختي، از آن ميوه به من داد و من هم خوردم: نخوري؟ آدم جواب داد

  ). 25 - 1/22م، يعهد قد(
بر همين اساس به باور پيروان اين آيين، زن مصدر و منشأ گناه و فساد و جنايات است 

و به خاطر اينكه در آغاز آفرينش خود باعث اغواي  هاست ها و آشوب و سرچشمة تمام فتنه
هايي كه خداوند براي او تعيين كرد، اين بود كه او و زنان پـس   آدم گرديد، يكي از مجازات

  ).همان(از او تا ابد تحت حاكميت و سلطة مرد باشند 
از نظر مسيحيان نيز زن، همان حواي مجسم در همه جا بود كه آدمي را از فردوس برين 
محروم ساخت و هنوز آلت مطلوبي بود در دست شيطان براي اغفال مردان و فرستادن آنان 

  .به دوزخ
آدم فريب نخـورد لكـن زن فريـب خـورد و بـه آدم      «: در عهد جديد چنين آمده است

  .»سرايت كرد
دانند كه بايد از شر او به خدا پناه برد و مـردان را از   ـ برخي احاديث زن را موجودي مي

پس  ؛فَمنْ أَحب النِّساء لَم ينْتَفع بِعيشه :دهند و همنشيني با زنان منع نموده و هشدار مي دوستي
  ).113 /1 :تا  صدوق، بي( برد هر كسى زنان را دوست داشته باشد از زندگى خود سودى نمى

 در مسير انقالب تكاملي خويش و در تصحيح افكار) ص(  پيامبراين در حالي است كه 
نَ    : كرد كه جاهلي، در مسجد و در جمع يارانش اين جمله را بارها تكرار مي مـ إِلَـي ب بـح

داشتنى من از دنيـا سـه تـا     دوست ؛ةِعيني في الصلَا ةُالدنْيا ثَلَاثٌ النِّساء و الطِّيب و جعلَت قُرَّ
  ).2/144: 1376،عاملي(  زنان، بوى خوش و چشم روشنى من در نماز است: است

اند و در چند روايت ديگر  ـ در تعدادي از روايات، زنان اكثريت اهل دوزخ معرفي شده
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 ةكمترين سكن ؛إنّ أقلّ ساكني الجنّة النساء :از زنان به عنوان اقليت اهل بهشت ياد شده است
اكثر اهل جهنم ؛ النّار النّساء عامة أهل: همچنين آمده است ).37: 1382جنتي،( اند بهشت، زنان

   ).563: 1382پاينده،(ند ا زنان
 لجنّةا: ـ اين در حالي است كه احاديثي داللت دارد بهشت زير پاي زنان يا مادران است

  ).434: همان( بهشت زير قدم مادران است؛ تحت أقدام االمهات
ر ذهـن  داند، سؤالي را د مندي به زنان را نشانة دينداري مي و رواياتي كه محبت و عالقه

كند كه چگونه عالقه به جهنميان نشـانة ايمـان اسـت و چگونـه خـوي پيـامبران،        ايجاد مي
  .باشد محبت ورزيدن به اهل جهنم مي

أَنَّه قَالَ نعم الْولْد الْبنَات الْمخَدرات منْ كَانَت عنْده واحدةٌ جعلَها اللَّـه   )ص(  اللَّهعنْ رسولِ 
 نشـين،  ند دختران پوشيده و پردها چه خوب فرزنداني: فرمود) ص(  پيغمبر ؛ِلَه ستْراً منَ النَّار

 دهـد  تش برايش قـرار مـي  هر كه يك دختر داشته باشد، خداوند او را همچون سپرى از آ
  ).116 /15: 1408نوري، (

انـد كـه    در تعدادي روايات منقول از كتب روايي، زنان به عنوان افرادي معرفـي شـده   ـ 
  :داراي نقص در عقل و ايمان هستند

قُو وع صاقنَو تأَيا رم اءرَ النِّساشعا مقَالَ ي هِنَّ ثُملَيع قَفةٍ فَووسلَى نص ع ولُ اللَّهسرَّ رلٍ م
الْق مولِ النَّارِ يأَنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَه تأَير نْكُنَّ إِنِّي قَدابِ مقُولِ ذَوِي الْأَلْببِع بينٍ أَذْهد ونَ إِلَى يةِ فَتَقَرَّبام
فَقَالَ أَما نُقْصانُ  اللَّه عزّوجلَّ ما استَطَعتُنَّ فَقَالَت امرَأَةٌ منْهنَّ يا رسولَ اللَّه ما نُقْصانُ ديننَا و عقُولنَا

 ا شَاءاكُنَّ مدكُثُ إِحكُنَّ فَتَميبصي يالَّذ ضيكُنَّ فَالْحينـانُ    دـا نُقْصأَم و ـوملَا تَص لِّي ولَا تُص اللَّه
را گذر بر زنانى ) ص(  خداو رسول ؛ عقُولكُنَّ فَشَهادتُكُنَّ إِنَّما شَهادةُ المرأة نصف شَهادةِ الرَّجلِ

اى گـروه زنـان مـن نديـدم     : آنان فرموده افتاد و در كنار آنان توقفى فرمود و بعد خطاب ب
انديشم كه  دينانى تيزتر از شما به ربودن عقل خردمندان، و اين چنين مى ردان و سستخ كم

خداوند عزّوجلّ ه خواهم كه ب در روز رستاخيز بيشتر اهل دوزخ شما باشيد، پس از شما مي
يد هر قدر كه در توان داريد، پـس زنـى پرسـيد يـا     ياو تقرب جوه خود را نزديك كنيد و ب

ما كسرى دينتان همين خونى ا: دين و عقل ما ناقص است؟ حضرت فرموداللَّه از كجا  رسول
ما كسر عقلتان از شهادتتان ادارد، و  است كه در هر ماه شما را از نماز و گاهى از روزه بازمي

  ).20/25: 1376؛ عاملي،3/391: 1404صدوق، (كه هر دو تن از شما برابر با يك مرد است 
ترين مخلوق خدا  تفكر و خرد، مرد و زن را به عنوان كاملاما، آيات قرآني كه در مسئلة 

هـاي بـارز از زنـان خردمنـد در طـول تـاريخ و        مسئول دانسته است، همچنين وجود نمونه
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هاي عقلي زن، با اين روايات  باالخره وجود داليل عقلي و عملي متعدد در ارتباط با توانايي
  .در تناقض آشكار است

ادن نقص عارضي به او موضوعي است كـه در انديشـة   تحقير شخصيت زن و نسبت د
دانسـت و   فالسفة غرب نمودي آشكار دارد؛ آنجا كه ارسطو زنان را فاقد اراده و تصميم مي

زن از . كنـد  تري از مرد رشد و نمو مـي  معتقد بود زن، مرد ناقصي است كه در مرحلة پايين
طبيعت «: گفت او مي. نيست حيث اراده ضعيف است و به همين جهت داراي استقالل رأي

ارسـطو بـر ايـن    ). 82: 1376دورانت، (آفريند  آنجا كه از آفريدن مرد ناتوان است زن را مي
باور بود كه زن چيزي نيست مگر مرد ناكام، خطاي طبيعت و حاصـل نقصـي در آفـرينش    

  ).7،45،47: 1377گري، (
تُنْزِلُـوا النِّسـاء الْغُـرَف و لَـا     لَـا  : كننـد  ـ مواردي كه تعليم كتابت به زنان را نكوهش مـي 

ها منشانيد يا جاى ندهيد، و نيز خـط نوشـتن بـه آنـان      زنان را در باالخانه ؛بةتُعلِّموهنَّ الْكتَا
  ).5/516: 1363كليني، ( نياموزيد

و انبياي الهي را آموزش كتاب و حكمـت  ) ص(  پيامبرترين هدف رسالت  اما، قرآن مهم
هو الَّذي بعثَ في الْأُميينَ رسوالً منْهم يتْلُـوا علَـيهِم آياتـه و يـزَكِّيهِم و يعلِّمهـم      : كند معرفي مي

اى از خودشان برانگيخـت،   سوادان فرستاده اوست آن كس كه در ميان بى ؛الْكتاب و الْحكْمة
  ).2/جمعه( ب و حكمت بديشان بياموزدتا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتا

آموزي زنان نبوده، بلكه زنان را سـخت بـدان    نه تنها مخالف سواد) ص(  اسالمو پيامبر 
منـع علـم   : لعلم اليحلّ منعها« :دانست نمود و اصوالً منع سوادآموزي را حرام مي ترغيب مي

  ).582: 1382پاينده، (» تروا نيس
، در حالي كه تحصيل علم صرفاً مختص مردان بـود،  ايشان در چهارده قرن پيش از اين

  .ورزيد به حق تحصيل زن به عنوان يك انسان تأكيد مي
آموزي در انديشة اديان محرف يهـود و مسـحيت مشـهود     ـ محروم نمودن زنان از علم

كنـد و از   زنان را به تبعيت از سنت جاري، از آموزش خارج از خانه منـع مـي   انجيل :است
در كليساها خاموش باشند، زيـرا كـه ايشـان را حـرف زدن جـايز نيسـت،       «خواهد  آنان مي

  ).34: 15انجيل، رسالة پولس رسول به قرنتيان، (» گويد چنانكه تورات نيز همين را مي
ـ رواياتي زنان را از رفتن به بيرون از منزل نهي كرده و به مردان در خصوص نگاه داشتن 

ارد تا آنجا كه برهنگي زنان را وسيلة كنتـرل خـروج آنهـا ذكـر     هايي د ها توصيه زنان در خانه
  ).100/66: 1360مجلسي،( ها نگاه داريد پس زنان را در خانه؛ صنُوهنَّ في الْبيوتح: كند مي
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ستعينوا على النّساء بالعرى فإنّ إحداهنّ إذا كثـرت ثيابهـا و أحسـنت زينتهـا أعجبهـا      ـ ا
يد زيرا زن وقتى لباس فراوان و زينـت  يگهدارى زنان كمك جولباسى براى ن از بى ؛الخروج

  ).209: 1382پاينده، ( مايل به بيرون رفتن است ،كامل دارد
. شـود  هاي فراواني از نقض اين حكـم ديـده مـي    نمونه) ص(  پيامبرحال آنكه در سيرة 

. كردند ياري ميها، مجاهدان را  برد؛ زنان بسياري در جنگ پيامبر زنان خويش را به جهاد مي
زنان در صدر اسالم در بنـاي مسـجد شـركت داشـتند؛ زنـان بسـياري در جامعـة رسـول         

به مشاغل و كارهاي گوناگون از قبيل فروشندگي مشـغول بودنـد و مـورد ذم و    ) ص(  خدا
ديد و  شدند، بلكه گاه پيامبر آنان را در ضمن انجام كار مي واقع نمي) ص(  پيامبرنهي خاص 

 ).155: 1400هاللي، (فرمود  ه آنان ميهايي ب توصيه

هاي مختلف اجتماعي، سياسي و  نيز بر شركت زنان در فعاليت) ع(  سيرة امامان معصوم
  . فرهنگي داللت دارد

هاي افكار جاهلي در مورد زنـان،   ، ريشه)ص(  پيامبررغم تالش  حقيقت آن است كه به
افكاري كه نـه تنهـا اجـازة بسـياري از      در ميان بسياري از مسلمانان هنوز پابرجا مانده بود؛

گيرد، بلكه اصوالً به او به چشم انسان مستقل و  هاي سياسي و اجتماعي را از زن مي فعاليت
 .نگرد تأثيرگذار نمي

خورد كـه پـرداختن بـه     الي متون ديني فراوان به چشم مي مواردي از اين دست در البه
 :كنيم هايي بسنده مي ر نمونهدر ادامه به ذك. گنجد آنها در اين مقال نمي

هـر كـس از    ؛رمنْ أَطَاع امرَأَتَه أَكَبه اللَّه علَى منْخرَيه في النَّا: فرمـود ) ص(  خداول ـ رس
 اش در آتــش دوزخ افكنــد از بينــى زن خــود فرمــانبردارى كنــد خداونــد او را ســرنگون

  ).1/15: 1404صدوق، (
هر مردى ): ع(  علىاز ؛ َكَةُفي خلَافهِنَّ الْبر )ع(و قَالَ   امرَأَتُه فَهو ملْعونٌكُلُّ امرِئٍ تُدبرُه ـ 

 بركت در مخالفت بـا آنهاسـت  : دست زنش باشد ملعون است و فرموده كه تدبير امورش ب
  ).20/182: 1376عاملي،(

با زنان مشـورت كنيـد، سـپس مخـالف      ؛اكَالضِّلْعِ الْعوج ةُشَاوِروهنَّ و خَالفُوهنَّ الْمرْأَـ 
  ).74/166: 1360مجلسي،( چپ است  ة، زن مانند دندرا انجام دهيد حرف آنها

  :كند آميز به حوا چنين خطاب مي ـ برحسب حديث ديگري خداوند در ضمن سخناني سرزنش
ـ كُنْت فيها و الزِّيفَنُوديت يا حواء و منِ الَّذي صرَف عنْك الْخَيرَات الَّتي  ةَ الَّتـي كُنْـت علَيهـا    ن

بِحقِّـك  قَالَت حواء إِلَهِي و سيدي ذَلك خَطيئَتي و قَدخَدعني إِبليس بِغُرُورِه و أَغْواَني و أَقْسم لي 
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أَنَّ ع اظَنَنْتم ي وينَ لحنَ النَّاصلَم إِنَّه كزَّتع و   ـداً فَقَـدنَ اخْرُجِـي أَبĤْباً قَالَ الكَاذ بِك فلحداً يب 
شَاخصـةَ الْبصـرِ و    لْخلْقَـةِ جعلْتُك نَاقصةَ الْعقْلِ و الدينِ و الْميرَاث و الشَّهادةِ و الـذِّكْرِ و معوجـةَ ا  

و الْجماعـةَ و السـلَام و التَّحيـةَ و     الْجمعـةَ ك أَفْضَلَ الْأَشْياء جعلْتُك أَسيرَةً أَيام حياتك و أَحرَمتُ
   تَّـى تَـذُوقينَ حـدةِ فَلَا تَلالْوِلَاد الطَّلْقِ و لِ وبةُ الْحجِه و مالد وه و ثبِالطَّم كلَيع تقَضَي  ـمينَ طَع

أَجعلْ منْكُنَّ حاكماً  و أَكْسرُ قَلْباً و أَكْثَرُ دمعةً و جعلْتُك دائمةَ الْأَحزَانِ و لَم الْموت فَأَنْت أَكْثَرُ حزْناً
  ؛و لَاأَبعثُ منْكُنَّ نَبِياً

ابوبصير در حديثي طوالني جريان آفرينش آدم و حوا و ورود و اخراجشان از بهشـت را  
به حوا ندا شد چه كسي تو را از خيرات و زينـت خـارج    :ابن عباس گفت... نقل كرده است

او سوگند ياد . شيطان مرا اغوا كرد و به من نيرنگ زد. خداي من خطايم: ساخت؟ جواب داد
: خداوند فرمـود . اي به تو سوگند دروغ ياد كند بردم بنده كرد كه خيرخواه است و گمان نمي

بهـرة تـو را   . دين، خرد، ارث و ياد قـرار دادم بهره در  تو را كم. اينك براي هميشه بيرون شو
تو تمام دوران زندگي اسـير و  . چشم و حيران قرار دادم تو را خيره. آفرينش ناموزون ساختم

خواهي بود، تو را از بهترين چيزها كه نماز جمعه و جماعت و سـالم و تحيـت اسـت،     برده
هرگاه زايمـان كنـي   . خواهي بودتو مبتال به قاعدگي، نفاس، حاملگي زايمان . محروم ساختم

از ميـان  . تري، محزوني تر، گريان دل تر، شكسته تو از همه غمگين. مزة مرگ را خواهي چشيد
  )14/285: 1408نوري، . (زنان فرمانروايي نصب نكردم و از آنان پيامبري برنگزيدم

ها استفاده شود آن است كه متن و تعابيري كه در آن آنچه از بررسي اين روايات آشكار مي
شده، همگي تحقير و تنقيص شخصيت زن را دربرداشته، با اصل كرامت زن و غـايتي كـه از   

هاي جاهلي اقوام و ملل و  خلقت زنان مراد است، مناسبتي ندارد؛ بلكه نظير آنها را در انديشه
چنين تعابيري وهن نسبت به اسالم بوده و . توان يافت تحريفات عهد قديم و عهد جديد مي

  .ر اين اساس، صدور اين عبارات از اولياي گرامي اسالم معقول و متصور نيستب
هاي حاكم بر روابط انساني و  دليل جاودانگي و جامعيت اسالم در اصول عقالني، ارزش

نماينـد،   ارتقاي شخصيت انسان بوده و متوني كه جنسيت را جايگزين هويـت انسـاني مـي   
  .يدگاه قرآن مورد مالمت و مذمت شديد استاند كه از د دچار بدعت و تحريفي شده

  
  گيري نتيجه. 7

جايگاه زن در تعاليم آسماني اسالم مورد احترام و تكريم بوده و زن در عرصة حيات انساني 
هاي متمـادي بـر افكـار     اسالم خط بطالن بر انحرافات تاريخي كه قرن. تفاوتي با مرد ندارد
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دغدغـة مهـم   . تحولي شگرف در مسائل زنان ايجاد كردها سايه افكنده بود، كشيده و  انسان
اسالم در مباحث زنان، توجه به انسانيت و ارتقاي روح انساني و مبارزه با جنسيت، قوميت، 
نژاد و مليت بود و در اين راستا با پرداختن بـه حقـوق و جايگـاه زن در نظـام هسـتي، بـا       

، محروميت از حقـوق انسـاني و   هايي چون ناقص بودن زن در خلقت، شر بودن زن انديشه
  . به مبارزه برخاست... حق حيات و

و در پـي جريانـاتي كـه بـا طراحـي      ) ص(  اكـرم اما، صد افسوس كـه بـا رحلـت نبـي     
شده اتفاق افتاد، بار ديگر تفكرات جاهلي و تعصبات ديرين در زمينة مسائل زنان  تعيين ازپيش

ناديـده گـرفتن   . را به حضيض ذلت كشاندرخ برتافت و جايگاه رفيع زن در انديشة اسالمي 
، حاكميت خلفاي راشدين، محدوديت )ع(  در جانشيني اميرمؤمنان علي) ص(  پيامبروصاياي 

، توطئه )ص(  پيامبر، جلوگيري از نشر و نقل احاديث )ع(  معصوممردم با امامان عامة ارتباط 
ساز رسـوخ   و همه زمينه همه... از سوي يهوديان و گسترش اسرائيليات در جامعة اسالمي و 

  . هاي انحرافي در حوزة تعاليم ديني و از جمله در مباحث زنان گرديد انديشه
گرايي امت اسالمي طي عصرهاي اخير به عجز و نـاتواني آنـان در فهـم     شك، واپس بي

  . گردد موضع درست اسالم در قبال زن برمي
خ، زن را از جايگـاه واقعـي   گرچه تفكرات همراه با تعصب جاهلي در فرازهايي از تاري

ده، اكنـون فرصـت آن   يـ خويش دور نموده و حيات او را دستاويز مظـالم و تبعـيض گردان  
پژوهان بصير با همتي واال و با الهام از فرهنگ غني اسالم و استمداد  رسيده كه علما و دانش

از ، تشـنگان حقيقـت و پوينـدگان طريـق هـدايت را      )ع(  بيـت بخش اهـل   از تعاليم حيات
سار زالل و فياض معارف قرآني سيراب كنند و چهرة واقعي اسالم و ديدگاه حقيقي  چشمه

پيشوايان دين راجع به زنان را بـه جهانيـان بنماياننـد و بـه جـاي پـرداختن بـه روبناهـا و         
هـا در   روي توجيهات غيرعلمي و غيرعقالني، به زيربناها پرداخته و ريشة انحرافـات و كـج  

  .خشكانند و ديگربار، زمينة تعالي زن را در پرتو احكام الهي مهيا سازندمسائل زنان را ب
رسالت مهمي كه همـواره بـر عهـدة علمـاي اسـالم بـوده و هسـت، آن اسـت كـه بـا           

هاي علمي خود، نقاب اباطيل و اكاذيبي كه چهرة اسالم عزيـز را مشـوش جلـوه     مجاهدت
مـĤبي را كـه از صـدر     هاي مقدس چهرهنماها و  دهند، كنار زده و ماهيت حقيقي مسلمان مي

ها را بر پيكرة اسالم و قـرآن كـريم و شخصـيت واالي پيـامبر      اسالم تاكنون بيشترين لطمه
اند، برمال سازند و همگان را با ايـن واقعيـت    وارد آورده) ع(  معصومينو ائمة ) ص(  اسالم

نـام روايـت و   آشنا سازند كه هر آن كس كه در كسوت صحابه درآمد و هر آن سخني كـه  
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حديث يافت و درون كتب روايي و تفسـيري جـاي گرفـت، قابـل اعتمـاد نبـوده، آن را از       
  ). 1373عسكري، (سازد  نياز نمي هاي علمي و عقلي بي هاي دقيق و نقد و بررسي سنجش

تالش مجدانه در جهت آشنا كردن مسلمانان با اهداف غايي قرآن كـريم و كوشـش در   
مرتبط با زنان از اسرائيليات، خرافـات و تحريفـات، از وظـايف     جهت پااليش متون روايي

  . رود مي شمار خطير و ضروري فرهيختگان و دانشمندان اسالمي به
  
  نوشت پي
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  .اقبال: ، تهران3دكتر اميرحسين آريان پور، ج، ترجمة تاريخ تمدن).  1376(دورانت، ويل 
 .الثقافيه مؤسسه الكتاب: ، بيروتالحديث تأويل مختلف). ق1408(دينوري، ابن قتيبه 

  .لجنه النشر في دارااليمان: ، دمشقاالسرائيليات في التفسير و الحديث). ق1405(ذهبي، سيد محمدحسين 
 .درا بيروت: بيروت الكبري، الطبقات). ق1405(منيع  بن سعد بن الزهري، محمد

  .مركز نشر دانشگاهي: ، تهرانتاريخ تحليلي اسالم). 1383(شهيدي، جعفر 
 .انتشارات مكتبه مصطفوي: ، قماسفار اربعه ).تا بي(ابراهيم  بن ، محمد)مالصدرا(المتألهين شيرازي  صدر

 .المكتبه الحيدريه: ، نجف2، ج علل الشرايع). ق1386(بابويه   بن علي بن صدوق، محمد

 .جامعة مدرسين: ، قم2، چ 5و  3، ج الفقيه من اليحضره). ق1404(بابويه  بن علي بن صدوق، محمد

: ، تهـران 1، به تصحيح و ترجمة سيد احمـد فهـري زنجـاني، ج   خصال). تا بي(بابويه  بن علي بن صدوق، محمد
 .انتشارات علميه اسالمي

دفتـر انتشـارات اسـالمي    : ، قم5، چ 4، ج تفسيرالقرآن في الميزان). 1417(طباطبايي، عالمه سيد محمدحسين 
  .جامعة مدرسين حوزة علمية قم

  .دارالمعرفه: ، بيروت2، چ 2، ج القرآن تفسير في البيان مجمع). 1408(الحسن  بن طبرسي، ابوعلي فضل
  .دار احياء التراث العربي: ، بيروتالقرآن سيرتف التبيان في). تا بي(حسن  طوسي، محمدبن
: ، تهـران 3، چ 20و  18، 2، ج الشـريعه  الشـيعه الـي تحصـيل مسـائل     وسائل). 1376(حسن  عاملي، محمدبن

 .فروشي اسالميه كتاب

  . ، چاپ حيدرآبادالتهذيب تهذيب). هـ1327- 1325(عسقالني مصري شافعي، ابن حجر 
  .العلميه الكتب دار: ، بيروتالصحابه تمييز في االصابه). تا بي(شهاب  نب علي بن محمد عسقالني، احمدبن

  .مجمع علمي اسالمي: ، تهراننقش عايشه در تاريخ اسالم ).1373(عسكري، سيد مرتضي 
  .منير: ، تهراندين ينقش ائمه در احيا). 1382(عسكري، سيد مرتضي 
  .الدين اصول دانشكدة: ، تهران4، چ سقيفه). 1387(عسكري، سيد مرتضي 
  .البعثه مؤسسه: ، تهران2، ج المدرستين معالم). ق 1405(عسكري، سيد مرتضي 

 .علمي و فرهنگي: به كوشش حسين خديوجم، تهرانكيمياي سعادت، ). 1367( غزالي طوسي، ابوحامد محمد

  .اناحس: ، ترجمة مجيد احمدي، تهرانهاي كهن و جديد مسائل زنان بين سنت). 1379(غزالي، محمد 
  . مؤلف: ، تهران2، چ البالغه نهج). 1351(نقي  االسالم، علي فيض

 .انصاريان: ، قمعلم حديث و نقش آن در شناخت و تهذيب حديث). 1370(العابدين  قرباني، زين

  .االسالميه دارالكتب: ، قم3، چ 5و  1، ج الكافي). 1363(يعقوب  كليني، محمدبن
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 .جامي: ، ترجمة محمدجعفر پوينده، بيجامردانزنان از ديد ). 1377(گري، بنوات 

 .االسالميه دارالكتب: ، تهران4، چ 100و  74، 9، ج االنوار بحار). 1360(مجلسي، محمدباقر 

  .سروش: ، تهرانهاي انبيا در تفاسير قرآن اسرائيليات و تأثير آن بر داستان). 1380(محمدقاسمي، حميد 
 . جا مي، بياالسال التراث ياالسرائيليات ف). تا بي(مصطفي حسين 

 .كوير: ، تهران2، چ تاريخ عمومي حديث). 1377(معارف، مجيد 

مؤسسـة  : ، قـم 2، چ هاي نقد متن حديث از ديدگاه انديشـوران شـيعه   مباني و روش). 1386(معماري، داود 
 .قم ةبوستان كتاب، مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسالمي حوزة علمي

 .علمي و فرهنگي: م، تهرانشخصيت و حقوق زن در اسال). 1382(مهريزي، مهدي 

 .انتشارات مركز جهاني علوم اسالمي: ، قمتاريخ حديث). 1384(مؤدب، سيدرضا 

  .التراث البيت الحياء مؤسسة آل: ، قم15و  14، 2، ج الوسائل مستدرك). 1408(نوري، ميرزاحسين 
  .نا بي: ، قم6، چ رار آل محمداس). 1400(قيس  بن هاللي، سليم

و نقـش آن در تحـول   ) ص(بازگشت سنن جـاهلي در دوران پـس از پيـامبر    «). 1383(الهوئي نظري، زهرا 
  .51، ش 14، س )س(پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهراء  - ، فصلنامة علمي»منزلت زن
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