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اسرائیلیات و اثر بر جامعه اسالمی
چمن محمدی1

چکیده
اس���رائیلیات از زمینه های انحراف در برخی از عقاید مسلمانان به ویژه درباره تاریخ زندگی 
پیامبران الهی اس���ت. زندگی اق���وام یهودی در میان اعراب و نف���وذ فرهنگی در میان آنها، 
ایج���از و گزیده گویی قرآن کری���م در گزارش های تاریخی، ممنوعیت نق���ل و نگارش حدیث، 
مس���لمان شدن بسیاری از علمای یهود و نصارا، س���هل انگاری علمای مسلمان در نقل و 
بررس���ی احادیث و... باعث ورود اس���رائیلیات به تاریخ و برخی تفاس���یر و روایات ش���ده که 
متأس���فانه اثر آن تا به امروز در جوامع اس���المی دیده می ش���ود. تأثیر اسرائیلیات بر جایگاه 
زن در جامعه اس���المی و پیدای���ش فرقه هایی مانند وهابیت که تحت تأثیر بش���روار انگاری 
خداون���د در کتاب مقدس قرار گرفته اند از نمونه های تأثیر اس���رائیلیات بر جامعه اس���المی 

است. 

1. مقدمه
دین آس���مانی و توحیدی، اصول مش���خصی دارد که از آدم تا خاتم ثابت اس���ت، ولی با تحریف کتب 

آس���مانی قب���ل از ق���رآن، آموزه های نادرس���تی با عن���وان تعلیمات آس���مانی معرفی ش���ده اند. کتاب 

مقدس یهود و مس���یحیت، دس���تخوش تحریفات آش���کاری ش���ده که با عقل و نص���وص دینی دیگر 

متضاد اس���ت. ورود تحریفات به جامعه اس���المی صدمات جبران ناپذیری به فرهنگ اسالمی وارد 

کرده اس���ت. خوشبختانه به دلیل وجود کتاب مقدس در عصر حاضر به راحتی می توان دریافت که 

مفس���ران و راویان احادیث در چه مواردی به اس���رائیلیات اعتماد کرده اند. پس وظیفه متکلمان و 

مفس���ران اس���المی این است که با روشنگری، فرهنگ اس���المی را از این خرافات نجات دهند. حال 

این س���ؤاالت پیش می آید که زمینه های نفوذ اس���رائیلیات به اس���الم چیس���ت؟ اسرائیلیات در چه 

حیطه هایی وارد شده اند؟ تأثیر اسرائیلیات بر جامعه اسالمی چیست؟ 

درب���اره پیش���ینه موضوع���ی اس���رائیلیات، مقاالت و کتاب های فراوانی نوش���ته ش���ده که بیش���تر 

آنها به بررس���ی تفصیلی نحوه ورود اس���رائیلیات و آثار و نتایج آنها بر جامعه اس���المی به طور خالصه 

اش���اره کرده اند. محمد حس���ین ذهبی از علمای اهل س���نت در کتاب االس���رائیلیات فی التفس���یر و 

الحدیث و عالمه مرتضی عس���گری در کتاب نقش ائمه در احیای دین به این موضوع پرداخته اند. 
واژه »اس���رائیلیات« ب���ه ظاهر نش���ان دهنده نفوذ فرهنگ یهودی اس���ت، ولی منظ���ور از آن معنای 

1  . دانش پژوه کارشناسی ارشد، رشته فلسفه  و کالم اسالمی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی.
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گس���ترده تری اس���ت و آنچ���ه را ک���ه رن���گ یهودی و مس���یحی دارد ش���امل می ش���ود. بدی���ن ترتیب، 

اس���رائیلیات از ب���اب تغلیب بر هر دو فرهنگ یهودی و مس���یحی اطالق می ش���ود، ام���ا یهود در این 

مورد از ش���هرت بیش���تری برخوردار اس���ت؛ چراکه آنان از آغاز ظهور اسالم تا دوران گسترش آن بیشتر 

از دیگران با مس���لمانان مراودت داش���ته و در نتیجه فرهنگ این قوم بیش���ترین نفوذ را در احادیث 

تفسیری و غیره بر جای گذاشته است. )ذهبی، 1381، 1/ 165(

2. زمینه های نفوذ اسرائیلیات

2-1. حضور اهل کتاب در جزیرة العرب پیش از اسالم

از نظر محدثان و مفس���ران، یکی از نخس���تین دالیل نفوذ اس���رائیلیات، نفوذ فرهنگ اهل کتاب به 

اعراب جاهلی پیش از اس���الم اس���ت. عالمه عسگری دراین باره می فرماید: »یهود بر حسب آنچه در 

کت���ب دین���ی آنها آمده می پندارند خداوند آنها را قومی ممتاز و برای آقایی بر س���ایر بش���ر آفریده و در 

مقابل س���ایر بش���ر را برای بهره کشی یهود از آنها آفریده اس���ت«. بدین سبب، یهود در هر جامعه ای 

که باش���ند طبعی س���لطه جو داش���ته اند. همچنین یهود با خلق وخوی زراندوزی و تمول جویی که 

در خود دارند برای تصاحب ثروت های اقوام دیگر با هر وس���یله ای که باش���د بس���یار تالش می کنند. 

ب���ا توج���ه به این ویژگی های یهود، آنان در جامعه آن روز قومی ثروتمند و گردن فراز بودند، خواندن 

و نوش���تن در می���ان آنه���ا رایج بود و خود را از نس���ل اس���رائیل و برگزیده بش���ر و اهل ش���ریعت و اولین 

کتاب آس���مانی می دانس���تند و همین اندیش���ه ها را نیز در می���ان توده مردم در جزیرة العرب انتش���ار 

داده بودند. 

آنها برای اظهار فضل، پیش���گویی های تورات در مورد بعثت خاتم پیامبران را برای اهل مدینه 

نق���ل ک���رده و عالمات ظهور آن حضرت را بی���ان کرده و می گفتند: »مبعوث ش���دن آن پیامبر نزدیک 

اس���ت و جای���گاه او مدین���ه خواهد ب���ود«. )عس���گری، 1382، 220/2( ای���ن گردن ف���رازی یهود، هنر 

خواندن و نوش���تن، ثروت زیاد و روحیه خودپس���ندی آنها و به ویژه داشتن کتاب آسمانی، هنگامی 

ک���ه در تقاب���ل با ضعف فرهنگی، علم���ی و مالی اعراب قرار گرفت موجب تأثیرپذیری ش���دید اعراب از 

آنها شد. 

اعراب هنگام هجوم مش���کالت یا داشتن پرس���ش به بزرگان یهود تکیه می کردند و آنها هم که از 

متون و روایات تحریف ش���ده تورات غنی ش���ده بودند، س���اخته ها و بافته های خود را به راحتی به 

اعراب بادیه نش���ین منتقل می کردند. ذهبی نیز به ریش���ه دوانیدن فرهنگ یهود در فرهنگ اعراب 
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جاهلی به دلیل ضعف شدید آن معتقد است. )رنجبر تیلکی، 1391، ص 105-104(

2-2. تأثیر اندیشه های اهل کتاب بر مسلمانان

دومین دلیل نفوذ اسرائیلیات، تأثیر اندیشه های اهل کتاب بر مسلمانان است که عالمه عسگری هم 

به آن اش���اره کرده اس���ت. بدین ترتیب که گاهی این تأثیر بی واس���طه و به طور مس���تقیم از جانب اهل 

کتاب بر صحابه و مسلمانان صورت می گرفت و گاه نیز یک صحابی آنچنان تحت نفوذ و سیطره علمی 

و فرهنگ���ی یکی از اهل کتاب قرار می گرفت که خود، مروج اس���رائیلیات و فرهنگ اس���رائیلی می ش���د. 

برای مثال کعب االحبار درباره ابوهریره که از ش���اگردان نامدار او بوده اس���ت، می گوید: »ندیدم کسی را 

که تورات نخوانده از ابوهریره به تورات آش���ناتر باش���د«. عالمه به این نکته رسیده که الزمه این تأثیر و 

تأثر، وجود زمینه ای آماده و جوی مناسب است که آن را نیز خلفا با منع نقل و نگارش حدیث آماده 

کردند. خلفا در زمان منع حدیث، پیامبر به علمای اهل کتاب که اس���الم آورده بودند، اجازه دادند تا 

فرهنگ اهل کتاب را بین مسلمانان  منتشر کنند. )عسگری، 1382، 210/2(

2-3. دعوت قرآن کریم

دع���وت قرآن کریم به مراجعه به اهل کتاب و پرس���ش از آنها درباره نبوت و نش���انه های آن و پاره ای 

مسائل دیگر نیز دستاویزی برای ترویج کنندگان اسرائیلیات قرار گرفت. برای مثال: 

»و ما أرسلنا قبلک إال رجاال  نوحی إلیهم فاسألوا أهل الذکر إن کنتم التعلمون«. )انبیاء: 9(

»فإن کنت فی شّک مّما أنزلنا إلیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک«.)یونس: 94(

»و لقد آتینا موسی تسع آیات بّینات فاسأل بنی إسرائیل إذا جاءهم«. )اسرا: 101(

»و اسألهم عن القریة التی کانت حاضرة البحر«. )اعراف: 163(

»فاسأل بنی إسرائیل کم آتیناهم من آیة بّینة«. )بقره: 211 (

در ای���ن میان، س���ه آیه اخیر به طور ویژه مس���تند ج���واز مراجعه به اهل کت���اب و یهودیان درباره 

جزئی���ات جریان���ات مرب���وط به بنی اس���رائیل ق���رار گرفت���ه )ذهب���ی، 1405، 61-60( و راه را برای ورود 

اس���رائیلیات به حوزه تفس���یر قرآن و با مشروعیت بخش���یدن به این کار باز کرده است. آیاتی که برای 

آگاه���ی از نش���انه های نبوت به اهل کت���اب ارجاع می دهند، مخاطب آنها مش���رکان مک���ه بودند که 

اساس نبوت را انکار می کردند نه رسول خدا و مسلمانان که تردیدی در این مسئله نداشتند.

مراجعه به نشانه های نبوت، هیچ مالزمه ای با تجویز مراجعه  گسترده اصحاب  نداشته و فقط 

در برخی مس���ائل مربوط به بنی اس���رائیل مانند جریان روز س���بط که از مس���لمات تاریخ���ی آنان و از 

مشهورات بود، سؤال از بنی اسرائیل مطرح شده تا مؤید صدقی بر فرموده قرآن برای تردیدکنندگان 
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باش���د؛ بنابراین قرآن کریم رجوع به اهل کتاب را برای مس���لمانان در جزئیات تاریخ و تفس���یر وحی 

مجاز ندانس���ته و موید این مدعا آیه 118 س���وره آل عمران اس���ت: »یا ایا الذین امنوا ال تتخذوا بطانه من 

یف صدورهم اکبر قد بینا لکم االیات ان  دونک���م ال یالونک���م خباال ودوا ما عنت قد بدت البغضاء من افواههم و م���ا تن

کن���ت تعقل���ون«، که به صراحت، اهل کتاب را غیر قابل اعتماد دانس���ته و از مراجع���ه به آنان نهی کرده 

اس���ت، چراکه سوءنیت و اقدامات خصمانه آنها در سست کردن اعتقادات  و مخدوش کردن چهره 

اسالم آشکار شده بود )ر.ک: آل عمران: 69-73 (. )ایروانی، 1386، ص 212-211(.

3. حکومت ها و حاکمان ناشایست
 با نگاه به پدیده اس���رائیلیات، مش���خص اس���ت که این امر معلول عواملی مس���تقیم و غیرمس���تقیم 

اس���ت که از هم���ان اوایل به وجود آمدن تفس���یر در پدید آم���دن آن مؤثر بودند. یک���ی از این عوامل 

حکومت های وقت هس���تند که نیازمند بحث و بررسی است.  نقش خلفا در این مورد عبارت است 

از: دور نگاه داش���تن ائم���ه از خالفت، منع نقل و نگارش حدیث، میدان دادن به داستان س���رایان، 

ناتوانی خلفا در پاس���خگویی به مسائل دینی، دخالت دادن یهودیان و مسیحیان در امور مملکتی 

و تصمیم گیری های دینی. )تیلکی، 1391، 106(

3-1. طرح ممنوعیت نقل حدیث بعد از رحلت پیامبر اکرم؟ص؟

خلیفه اول از پیشگامان مخالف در تدوین حدیث بود. او در آغاز خالفت و پس از وفات پیامبر؟ص؟، 

مس���لمانان را گ���رد آورد، ب���ه آنها اعالم ک���رد که از پیامب���ر؟ص؟ حدیث بازگ���و نکنند و به ای���ن ترتیب از 

نوش���تن و حف���ظ احادیث نیز دوری کنند. او از مردم خواس���ت که فقط به کتاب خ���دا اعتماد کرده، 

حاللش را حالل و حرامش را حرام بدانند. در مورد او نقل ش���ده اس���ت که دستور داد همه احادیثی 

را که از پیش نوشته شده بود، بسوزانند. )جعفری، 1391، ص 29-28(

در زم���ان خلیفه دوم نه تنها نوش���تن حدیث بلکه تدوین و حتی نق���ل آن هم منع بود. عمر بن 

خطاب کاروان هایی به عراق فرستاده و به آنها دستور می داد: »برای مردم حدیث نخوانید و آنها را 

از اش���تغال به قرآن با نقل حدیث باز نداری« و نیز دس���تور می داد: »افرادی از سرزمین های مختلف 

احض���ار و ب���رای نقل و اش���اعه حدیث س���رزنش و پی���ش او نگه داش���ته و یا حبس کنن���د«. )معارف، 

1377، ص 69(.  در دوران خالفت دوازده ساله عثمان جلوگیری از نشر و حتی نقل احادیث ادامه 

یاف���ت و او نی���ز خود را پایبند سیاس���ت نهی از توجه مس���لمانان به حدیث و تش���ویق آن���ان به قرآن 

می دانس���ت. وی نیز بر منبر رفته اعالم می کرد: »هیچ ک���س حق ندارد حدیثی را که در عهد ابوبکر و 
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عمر شنیده نشده روایت کند«. )جعفری، 1391، 29-28(

به این ترتیب سیاس���ت مخالف���ت با نگارش حدیث در میان اهل س���نت  به مدت یک قرن بعد 

از رحلت رس���ول خدا؟ص؟ به ش���دت اجرا ش���د که از رهگذر این سیاس���ت نامعقول و نامشروع بود که 

لطمه های جبران ناپذیری بر پیکره فرهنگ اس���المی وارد ش���د و حجم انبوهی از میراث اس���المی را 

به دست نابودی سپرد. 

3-2. جعل حدیث

از همان ابتدای اس���الم افرادی به دروغ احادیثی را به رس���ول خدا؟ص؟ نس���بت داده یا آن را تحریف 

و ک���م و زی���اد می کردند. بعد از رحلت رس���ول خدا؟ص؟ و مت���روک ماندن نقل حدیث ب���ا نهی خلفا تا 

زمان عمربن عبدالعزیز )نخستین دهه سده دوم( و پناه بردن مردم به آنچه در حافظه ها داشتند، 

پیدای���ش ف���رق مختلف سیاس���ی، کالم���ی و مذهب���ی و کمرنگ ش���دن روح تعبد و تدی���ن در جامعه 

اس���المی و گرایش مردم به دنیا پرس���تی و تشدید نزاع های قومی و سیاس���ی و مذهبی، انگیزه های 

بیش���تری برای جعل و تحریف و نس���بت دادن مطالب دروغ و بی اس���اس به پیامبر بزرگوار اس���الم و 

دیگ���ر اولی���ای الهی پدی���د آمد. تقرب ب���ه صاحب���ان زر و زور، کینه توزی های زنادقه و دسیس���ه های 

پیروان دیگر ادیان و مذاهب نس���بت به اس���الم و مس���لمانان هزاران هزار حدیث جعلی و دروغین را 

در جامعه اس���المی و ب���ر زبان مردم جاری ک���رد. )جعفری، 1391، ص 31( جعل حدیث بیش���تر پس 

از وفات پیامبر؟ص؟ ش���روع ش���د، اما فرمان رس���می و عمومی در مورد جعل حدی���ث در عصر معاویه 

به صورت یک دس���تور رس���می و دولتی صادر ش���د و دس���تگاه خالفت در برابر این کار، پاداش و مزد 

س���نگین نیز پرداخت کرد )عس���کری، 1382، ص 41(.  عالمه امینی در کت���اب الغدیر از 43 نفر راوی 

حدود 40868 حدیث جعلی نقل می کند که بعضی از آنها تا صدهزار حدیث جعل کرده اند. 

3-3. حکومت معاویه و ادامه سیاست منع نگارش حدیث 

ش���خصیت معاویه و دس���تگاه حکومتی او در ش���ام زمینه ساز رش���د افکار جاهلی و غیر اسالمی بود. 

معاوی���ه پس���ر هن���د جگرخوار ب���ود که کین���ه اس���الم و رس���ول خ���دا؟ص؟ را در دل داش���ت. او در میان 

ش���دیدترین آداب قبای���ل جاهل���ی پ���رورش یافت���ه ب���ود. معاوی���ه اف���رادی را که متع���رض روش های 

غیراس���المی او بودند دور می کرد. ش���ام و دربار معاویه به مجمع مناسبی برای تمام طیف ها تبدیل 

شده بود که در یک هدف مشترک بودند و آن چیزی نبود جز خشکاندن ریشه های درخت تنومند 

اس���الم و تالش برای مبارزه با ارزش های اس���المی. معاویه که برای رسیدن به اهداف سیاسی خود 

به کارگیری هر وسیله ای را مجاز می شمرد از روایات جعلی و ساختگی علمای یهود و مسیحی تازه 
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مسلمان شده )یا به ظاهر مسلمان شده( مانند کعب االحبار و سایر جاعالن  حدیث و هواپرستانی 

که در ظل عنایت و مواهب وی به سر می بردند نهایت بهره را برد. )شهیدی،  1383، ص 178(

معاویه این سیاست را به نفع حکومت خود ادامه داد. نقل شده که وی جمعی از صحابه و تابعین 

را جم���ع کرده به آنها مأموریت داد تا احادیثی در نکوهش حضرت علی بس���ازند. آنها تا جایی حدیث 

س���اختند که رضایت معاویه فراهم ش���د. از دیگر کارهای معاویه که زمینه ای برای ایجاد اس���رائیلیات 

شد این بود که وی در مرکز حکومتش تعدادی از مسیحیان را به عنوان مقربان خود برگزید که موجب 

ترویج افکار اهل کتاب و نصرانی ها در میان مسلمانان شد. )رنجبر تیلکی، 1391، ص 108(

4. استخدام عالم نمایان
در ای���ن قس���مت می توان از ابوهری���ره، عبداهلل بن عمروع���اص و مقاتل بن س���لیمان بلخی نام برد. 

عبداهلل بن عمرو بن عاص در خالل نبرد یرموک به دو بار ش���تر از کتب اهل کتاب به عنوان غنیمت 

دس���ت یافت. او این غنایم را بس���یار پاس می داش���ت و از مطال���ب آن برای مس���لمانان فراوان نقل 

می کرد. همین امر باعث ش���ده بود پیش���وایان تابعین از نقل احادیث عبداهلل پرهیز کنند. ابوهریره 

س���واد خوان���دن نداش���ت و از ش���اگردان نامدار کع���ب االحبار بود. کع���ب درباره او می گوی���د: »ندیدم 

کسی را که تورات نخوانده از ابوهریره به تورات آشناتر باشد«. علمای حدیث در باب روایت صحابه 

از تابعی���ن ی���ا روای���ت اکابر از اصاغر یادآور ش���ده اند که ابوهری���ره، معاویه، انس و غی���ره از کعب االحبار 

یهودی روایت کردهاند که او از روی خدعه به ظاهر اسالم آورده بود، ولی قلب او بر یهودین گواهی 

می داد. به نظر می رس���د ابوهریره بیش���تر از صحابه دیگر فریب کعب االحب���ار را خورده و روایت کرده 

اس���ت. بی���ان زیرکانه کعب االحب���ار، ابوهریره به خود جذب ک���رد و هر خرافاتی که می خواس���ت وارد 

دین اسالم کند به دست ابوهریره و در قالب احادیث وارد کرده و به رسول خدا؟ص؟ نسبت می داد. 

)کلباسی، 1388، ص 52-51(

عالم���ه از ابن کثیر نقل می کند: »ابوهری���ره در روایت کردن تدلیس می کرد، بدین صورت که آنچه 

را از کع���ب و پیامبر ش���نیده بود همه را ب���رای مردم روایت کرده و روایت کع���ب را از روایت پیامبر جدا 

نمی کرد«. ابن کثیر می گوید: »همکاران ما بعضی روایت های ابوهریره را ترک می کردند«. 

5. نشر و ترویج منابع کم اعتبار
عالمه عس���گری معتقد اس���ت که فرهنگ یهودی کعب االحبار به کتب تفس���یر نیز نفوذ کرده اس���ت. از 

جمله تفاس���یری که عالمه در چند جای کتب خود با عنوان کتبی مش���حون از اسرائیلیات نام می برد 
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تفسیر و تاریخ طبری، تفسیر الدرالمنثور سیوطی و تفسیر ابن کثیر است. )رنجبر تیلکی، 1391،ص 111(

6. قرآن و قصص انبیا
آیات قصص )داس���تان پیامبران و امت های پیش���ین( که در قرآن مطرح ش���ده، فقط با هدف نقل 

داس���تان ها و رخدادهای مربوط به گذشته نیس���تند، بلکه رسالتی همپای معارف دیگر قرآن دارند 

که کشف قانون های حاکم بر تکامل و انحطاط ملت ها یکی از آنها است.

 این نگرش بر دو پایه استوار است: 

ال���ف( جامعه های انس���انی در پوش���ش مس���یر تکامل و یا انحط���اط تحت قوانینی هس���تند که از 

قوانین حاکم بر زندگی فردی انس���ان ها جدا اس���ت: »ولکل امة اجل فاذا جاء اجلهم الیس���تاخرون ساعة و 

ال یستقدمون« )اعراف: 34(.

ب( ای���ن قوانی���ن کلی بوده و بر همه جوامع بش���ری و ادوار تاریخ بدون اس���تثنا جاری هس���تند: 

د لس���نة اهلل تویال« )فاطر: 43(. این آیات داس���تانی یکی از حوزه های  د لس���نةاهلل تبدیاًل و لن تج »فلن تج

اصلی ورود اسرائیلیات در تفسیر قرآن بوده است، چون قرآن در نقل آنها بسیاری از عناصر داستان 

مث���ل تعیی���ن زمان، مکان، اوض���اع طبیعی، محل حادثه و اوصاف ش���خصیت ها را بی���ان نکرده در 

نتیجه بیش���تر مفسران پیشین در کامل کردن داس���تان ها و وصل قسمت های محذوف قصه ها در 

قرآن به روایات اسرائیلی روی می آورده اند )هاشمی، 1375، 44-43(. ورود اسرائیلیات در قصص 

انبی���ا و ب���ه خصوص در زمین���ه خلقت آدم و حوا آثاری را ب���ه وجود آورده که تا ام���روز پابرجا بوده و بر 

جامعه اسالمی تأثیر دارد. ورود داستان چگونگی خلقت حوا؟اهع؟ به اسالم، دیدگاه های نامناسبی 

در مورد زنان به وجود آورده که متأس���فانه با ارزش گذاری و احترامی که اس���الم برای زن قائل است، 

منافات دارد. 

7. خلقت آدم وحوا؟اهع؟
داس���تان خلق���ت آدم؟ع؟ در س���وره های مختلف ق���رآن از جمله بق���ره، اعراف، حجر، ط���ه و یس به 

تفصیل و در س���وره های کهف و بنی اس���رائیل به اجمال بیان ش���ده اس���ت. طبق ن���ص صریح قرآن 

خداوند انس���ان را از خاک آفرید و س���پس از روح خود در او دمید و بهترین صورت ها را به او بخش���ید 

و او را از ن���ام و حقیق���ت موجودات آگاه کرد؛ اما اش���اره ای به چگونگی آفرینش حضرت حوا نش���ده و 

آنچه که در برخی کتب تفسیری بیان شده برگرفته از داستانی است که در تورات آمده است. 

در کتاب مقدس )سفر پیدایش: 18/2-24( خلقت حوا؟اهع؟ اینطور بیان شده است: 
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خداوند فرمود: خوب نیســـت که آدم تنها زندگی کند. بهتر اســـت یک همدم مناسب برای 

او بســـازم تـــا او را کمک کند. پـــس خداوند تمام حیوانـــات و پرندگان را از خاک زمین ســـاخت 

و نـــزد آدم آورد تـــا ببیند آدم چه نامی بر آنها خواهد گذاشـــت و هر نامی که آدم بر آنها گذاشـــت 

همان نام آنها شـــد. بنابراین، آدم تمام پرندگان و حیوانات را نامگذاری کرد، ولی هیچ یک از 

آنها همدم مناسبی برای او نبود که بتواند او را کمک کند، پس خداوند آدم را به خواب عمیقی 

فـــرو بـــرد و وقتـــی او در خواب بود یکی از دنده هایش را برداشـــت و جای آن را به هم پیوســـت. 

ســـپس از آن دنـــده، زن را ســـاخت و او را نـــزد آدم آورد. آدم گفت: »این مانند خود من اســـت. 

استخوانی از استخوان هایم و قسمتی از بدنم«. 

داس���تان خراف���ی خلق���ت حوا در روای���ات و کتاب ه���ای تاریخی مث���ل تاریخ طب���ری و کتاب های 

عرفانی و حتی در نظم و نثر فارسی هم وارد شده است. در برخی متون عرفانی از آدم تعبیر به عقل 

و روح و از حوا تعبیر به نفس و جس���م ش���ده که ریشه در همان تفکر خلقت حوا؟اهع؟  برگرفته از تورات 

دارد. در ش���رح گلش���ن راز آم���ده اس���ت: »از روی حقیقت، آدم ص���ورت عقل کل اس���ت و حوا صورت 

نفس کل و از این معنی طالب متنبه می ش���ود به کیفیت ظهور حوا از جانب ایس���ر آدم«. )الهیجی، 

1374، ص 95(

طب���ق کت���اب مقدس، علت خ���روج حضرت آدم از بهش���ت فریب خوردن ح���وا؟اهع؟ از ابلیس و در 

نتیجه فریب خوردن حضرت آدم است: 

از بین همه حیوانات خشـــکی که خدا خلق کرده، مار از همه نیرنگ بازتر اســـت. مار به زن 

)حوا( گفت: آیا به راســـتی خداوند گفت که شما دو نفر از همه درخت بهشت نخورید؟ پس زن 

)حوا( به مار گفت: ما از میوه درخت بهشـــت می خوریم و اما میوه درختی که در وســـط بهشت 

است نمی خوریم. پس خداوند گفت: شما دو نفر از میوه این درخت نخورید و به آن نیز دست 

نزنید تا اینکه نمی رید. پس مار به زن گفت: شما هرگز نمی میرید، بلکه خداوند می داند که اگر 

روزی از این درخت بخورید دیدگان شـــما باز خواهد شـــد و مانند خداوند نیک و بد را خواهید 

شناخت. پس حوا از میوه آن درخت گرفت و خورد و به مرد خود )آدم( داد و او نیز با حوا میوه 

را خورد. )کتاب مقدس، پیدایش: 7-6/16-1(

در فرهنگ یهودی دیدگاه غالب به زن آن اس���ت که خداوند زن را از دنده مرد خلق کرده اس���ت 

)کتاب مقدس، س���فر پیدایش: 7 /4( این تلقی بیانگر آفرینش غیرمس���تقل زن است. پیامد چنین 

بینش���ی آن است که زن، واس���طه گناه اولیه است. او از ازل محکوم شده که نقش دوم باشد )تورات 

امثال: 6/ 24-35(. این امر زمینه را  برای برداشت های زن ستیزانه و نگاه تحقیرآمیز به زن فراهم 

کرد. چنین نگرش���ی به خلقت زن در ابعاد مختلف از جمله بر جایگاه زن در خانواده تأثیرات منفی  

گذاش���ت. در زندگی خانوادگی یهودی مردان حاکم بر زنان هس���تند. بر اساس داستان خلقت، زن 
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به طور ازلی محکوم ش���ده که در خانواده ریاس���ت م���رد را بپذیرد. )تورات، اس���تر: 11/1-21(. فرمان 

یهوه به زن ش���وهردار چنین بود: »چش���مت باید به ش���وهرت باش���د و او بر تو حکومت خواهدکرد« 

)تورات، امثال: 31/ 29-10(. 

رواج باوره���ای یه���ودی در ب���اب خلق���ت زن و معرف���ی زن ب���ه منزله عنص���ر گناه اولی���ه در جامعه 

اس���المی از س���وی احب���ار ت���ازه مس���لمان زمین���ه را ب���رای بازتولی���د عناص���ر فرهنگ جاهلی از س���وی 

عرب ه���ای مس���لمان فراه���م کرد. عالوه ب���ر این راویان وابس���ته ب���ه حکومت مفاهیم جدی���دی را از 

باورهای یهودی  در باب جایگاه زن در خانواده وارد فرهنگ اسالمی کردند. در دوره خلفای اموی 

راویان اس���رائیلیات، ارتباط بس���یار نزدیکی با حکومت اموی شام داش���تند. این روند ادامه داشت 

تا اینکه در نیمه دوم س���ده س���وم و اوایل س���ده چهارم، همزمان با روی آوردن علمای مسلمان به 

تدوین و پدید آوردن نخس���تین آثار حدیثی مدون، برخی از روایت های جعلی متأثر از اس���رائیلیات 

در زمینه های مختلف از جمله در مورد جایگاه زن در کنار احادیث صحیح به این آثار راه یافت، اما 

در گ���ذر زمان به دلیل توطئه های گوناگون و بازگش���ت جاهلیت به اس���ارت اوهام و خرافات درآمده 

و باع���ث ش���ده که در مباحث زن���ان، بین دیدگاه قرآن درب���اره آفرینش و جایگاه زن در نظام هس���تی 

و برخی از احادیث و مرویات مرتبط با زنان تناقضی آشکار دیده شود. )جعفری، 1391، ص 38(

از نظر اندیش���ه اس���المی، زن انس���انی اس���ت که همه مواهب رش���د را داراس���ت، نقص و خللی در 

جوه���ر وج���ودش نیس���ت، ابزار تکامل و رش���د را به اندازه مردان واجد اس���ت و در حی���ات و آفرینش 

موجودی مستقل بوده و طفیل دیگری نیست. با وجود این با همه ارزشی که زن در میراث روایی 

دارد، مطالب���ی در ب���اب زن���ان موجود اس���ت که به هیچ نصی از قرآن و س���نت یا دلیل���ی برگرفته از آن 

دو مس���تند نیس���ت، بلک���ه ردپای آن را در افکار جاهل���ی اقوام و ملل و اندیش���ه های تورات و انجیل 

منحرف می توان یافت که به برخی نمونه ها اشاره می شود: 

از نبی اکرم؟ص؟ روایت ش���ده اس���ت: »... همانط���ور که آب، خاک و زمین را زن���ده می کند، مردان 

نی���ز زنان را احی���اء می کنند. اگر مردان نبودن���د، زنان را خداوند نمی آفری���د«. )صدوق،1380، 6/2( 

همچنین آمده است: »نیز آن خبرى که ضمن آن روایت شده که حوا از دنده چپ آدم آفریده شده 

اس���ت، صحیح اس���ت و معنایش این اس���ت که از گل باق���ی مانده دنده چپ آدم و ب���ه همین دلیل 

دنده هاى مرد یکی کمتر از دنده هاى زن اس���ت«. )ص���دوق، 1404، 3/5( روایاتی که بر آفرینش زن 

از م���رد دالل���ت دارن���د، این امر را نقص���ی ذاتی برای زن و دلیل ب���ر کهتری و طفیلی ب���ودن او قلمداد 

می کنن���د. ادیان یهودی و مس���یحی هیچ یک انکار نمی کنند که زن در درج���ه دوم خلقت خداوند 
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ق���رار دارد و ه���دف اصل���ی از آفرینش، خلقت مرد بوده و زن به خاطر مرد خلق ش���ده اس���ت. مردان 

یه���ودی در دع���ای صبحگاه���ی از خداوند تش���کر می کنند که آن���ان را زن نیافریده اس���ت. )جعفری 

نجفی، 1391، ص 38(

8. اسرائیلیات درباره صفات خداوند
اس���رائیلیات فرایندی اس���ت که با افرادی مثل کعب االحبار و هم اندیش���ان او شروع شده و در زمان 

حاضر وهابیت، ادامه دهنده راه آنها اس���ت. غالب اندیش���ه های توحیدی وهابیت به کمک بعضی 

از صحابه و از طریق احبار یهود و راهبان مسیحی و بسیاری از تابعین و اهل حدیث به دست آنان 

رس���یده است. ابن تیمیه، نظریه پرداز این اندیشه مطرود درباره عقاید است. او آیات قرآن در مورد 

صفات الهی را به معنای ظاهری توجیه و تفس���یر کرده و با تأویل آیات به ش���دت مخالفت می کرد. 

ازاین رو در بحث خداشناس���ی گرفتار اندیش���ه بشرانگاری خداوند ش���د و او را شبیه انسانی در قالب 

و ابع���اد عظی���م تص���ور می کرد. ابن تیمیه به ش���یوه یهود عمل کرده و خ���دا را دارای صفات و اعضا و 

جوارح انس���انی دانس���ت و برای فرار از تاویل آیات و رهایی از تجسیم، قید »بالکیف« را بر سر صفات 

خ���دا اف���زود )مرتضوی، 1390، ص202(. ابن تیمیه در رس���اله االکلیل در باب صفات خدا با اس���تناد 

به تورات می گوید: 

تـــورات پر از توصیفات الهی اســـت. اگر این توصیفات جزء تحریفـــات و تغییرات تورات بود، 

پیامبـــر؟ص؟ آنها را انکار می کرد در صورتی که وقتی مقابل پیامبر؟ص؟ آن صفات بیان شـــد وی از 

باب تعجب و تصدیق خندید و از آنها اشکال نگرفت. )مرتضوی، 1390، ص202(

 از نظ���ر اب���ن تیمیه، خدا در آس���مان مس���تقر ب���وده و تخت دارد ک���ه روی آن می نش���یند و اعضا و 

جوارحی مانند دس���ت، پا، صورت داشته و از حالت هایی مانند خشم، خنده و ... برخوردار است. 

تفکر بش���روارانگاری خداوند ریش���ه در آیین یهودیت دارد و شهرس���تانی در کتاب ملل و نحل نیز به 

ای���ن موض���وع اش���اره کرده که در ت���ورات واژه های زیادی بر تش���بیه و تجس���یم خداوند آمده اس���ت. 

)منجزی، 1387، ص100(

9. اعتقاد به مقر حکومت خداوند
اب���ن تیمی���ه معتقد به مقر حکومت خداوند در آس���مان اس���ت و در مجموعه الرس���ایل الکبری جلد 

11 صفح���ه 451 می گوی���د: »خداون���د هر ش���ب به آس���مان دنیا فرود می آی���د« و تأکی���د می کند که هر 

ک���س ف���رود آمدن خدا را به آس���مان دنی���ا انکار یا توجی���ه کند بدعت گ���ذار و گمراه اس���ت«. در کتاب 
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مقدس آمده اس���ت: »خدا بر روی تخت خود در آس���مان ها نشس���ته و به آنان )پادشاهان و رهبران 
متحد ش���ده بر علیه خدا( لبخند می زند و آنان را خوار و ذلیل خواهد کرد« )مزمور: 4/2(. »خداوند 

می فرماید که آس���مان ها کرس���ی و زمین قدمگاه من اس���ت« )اش���عیا: 2/64(. »خداوند از آس���مان 

دس���ت خود را دراز کرد و من را از اعماق آب های بس���یار بیرون کش���ید« )مزمور: 16/18(. )منجزی، 

1378، ص197(

10. اعتقاد به اعضا و جوارح داشتن خداوند
ابن تیمیه و به تبع او وهابی ها چشم و گوش و دست را به معنای ظاهری که عبارت است از اعضا و 

جوارح مادی از آیات قرآن برداشت کرده اند. چنانکه یهود در تورات موجود همین معنا را فهمیده 

است. نحمیای نبی از خداوند تقاضا می کند که »گوش هایش را دقیق کرده و چشمانش را باز کند تا 

استدعای بنده اش را بشنود« )نحمیاه: 6/1(. »چشمانش انسان را می بیند و پلک هایش آدمیان 

را امتحان می کند« )مزمور: 4/11(. »خداوند از آس���مان ها نگاه می کند و همه انسان ها را می بیند و 

از محل س���کونت خود تمام س���اکنان جهان را زیر نظر دارد« )مزمور: 13/33-14( )منجزی، 1378، 

ص200(. در کتاب مقدس در مورد دس���ت داش���تن خدا آمده اس���ت: »به تحقیق دس���ت من زمین 

را بنی���ان کرد و دس���ت راس���ت من آس���مان ها را به وج���ب پیمود، وقتی ک���ه آنه���ا را می خوانم با هم 

می ایستند« )اشعیا: 10/49(. »خداوند دست راست خود را دراز کرده، دهانم را مس نمود و به من 

گفت اینک کلمات خود را بر دهانت گذاشتم« )ارمیاه: 9/1(. )منجزی، 1378، ص 194(

تکی���ه بی���ش از حد ابن تیمیه بر اصولی مثل ظاهرگرایی و من���ع از تأویل و تکیه بر احادیث جعلی 

که بدون تحقیق پذیرفته ش���ده منش���أ اصلی انحراف او شده و بیش���تر تفسیرهای نابجای او از آیات 

قرآن معلول تکیه و جمود او بر این اصول اس���ت. برداشت های خاص ابن تیمیه در مورد اعتقاد به 
تجس���یم و رؤیت خداوند و اثبات مکان داش���تن و داشتن دست و پا مخالف صریح آیات و احادیث 

است؛ همچنین مخالف برداشت عموم دانشمندان اسالمی است.

11. نتیجه گیری 
هر چند ورود اس���رائیلیات به دین اس���الم به دلی���ل برنامه های مدون و غیرم���دون برخی از صحابه 

رس���ول خدا و تابعین صورت گرفته، تأثیر این خرافات تا به امروز در جوامع اس���المی به وضوح قابل 

مش���اهده اس���ت و هنوز بر طبق تفاس���یر و احادیث جعلی و نادرس���تی که بر پایه اس���رائیلیات ش���کل 

گرفته، عمل می ش���ود. آنچه که در این نوش���تار مورد بررس���ی قرار گرفت، عبارتند از: تحریفاتی که در 
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مورد مقام زن در رابطه با خرافه خلقت حضرت حوا و تأثیر ایش���ان بر خروج آدم ابوالبش���ر از بهش���ت 

ص���ورت گرفته اس���ت و جس���م ان���گاری و بش���روار انگاری خداوند که توس���ط اب���ن تیمیه و ب���ه تبع او 

وهابی���ت امروزی به دلیل جمود بر ظاهر آیات قرآن و اس���تناد ابن تیمیه بر توصیفات کتاب مقدس 

کنونی از خداوند است. 
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