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Abstract 
One of the most important functions of the verses of the Qur'an is human 

growth and excellence in the shadow of correct education. Therefore, one of 

the richest approaches to the verses is their interpretation based on 

educational issues and the reasons for their correct revelation. In this regard, 

the Holy Qur'an introduces the Prophet as a good example. On the other 

hand, some accuse him of injustice based on unscientific and intentional 

material, and based on the reasons for the incorrect revelation of verses, and 

consider the Holy Qur'an to be ineffective in guiding human beings due to 

mentioning these private issues of his life. According to them, the design of 

these issues in the Qur'an shows that the Qur'an is fabricated and ungodly. 

The first verses of Tahrir surah are one of the issues raised on this claim. 

Therefore, the present study, with a descriptive, analytical approach, with a 

library method and citing reliable sources, has revealed the reasons for the 

real revelation of this surah and has responded to the doubts in this regard. 

Finally, it has examined the usefulness of the verses in cases such as 

negligence, compassion, resolving the truth, secrecy, realism in expectations, 

and so on. 

Keywords: Surah Tahrir, Wives of the Prophet, Qur'anic Doubts, Justice of 

the Prophet, Reasons for Revelation. 
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و عدالت  اتیآ یگر تیدکتر سُها در هدا هیو نقد نظر یبررس

 میبر سوره تحر یکردیبا رو )ص(امبریپ

 رانیا، المیا، المیدانشگاه ا، ثیاستاد علوم قرآن و حد   یسهراب مروت

  

 رانیا، المیا، المیدانشگاه ا، ثیعلوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو   یمیمعصومه رح
 

 چکیده
صدر اسالم  از، شبهه افکنی  ، ی مختلفیها روشبه  )ص(اکرمکریم و شخصیت واالی پیامبر  نآقر بامبارزه 

ی و غرض رعلمیغبا استناد به مطالبی ، سها در کتاب نقد قران دکتر تاکنون مورد اهتمام دشمنان بوده است.

قران کریم را به دلیل عدالتی در حق همسران متهم نموده و  را به بی )ص(امبریپ، ورزانه و با القای شبهاتی

، و طرح این مباحث در قران را داند یم ها انساندر هدایت  تأثیر بی، ذکر این مسائل خصوصی زندگی ایشان

ابتدایی سوره تحریم یکی از مواردی است  اتیآ .کند یمدهنده ساختگی و غیر الهی بودن قران بیان  نشان

با ، یلیتحل، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی رو ازاین .که برای اثبات این ادعا به آن استناد نموده است

برداری کرده و به شبهه  پرده، از اسباب نزول واقعی این سوره، ی و با استناد به منابع معتبرا کتابخانهروش 

ای که دالیل ناقد قران  گونه داده است. به پاسخ، وارده در این زمینه که در کتاب نقد قران مطرح گردیده

، ی هدایتگری آیات را در مواردی چون تغافلها جنبهدر انتها  و ی وارد سازدا خدشهبه آن  اندتو ینم

 در انتظارات و...موردبررسی قرارداده است. بینی واقع، یرازدار، یمین حل، شفقت

دکتر ، اسباب نزول، امبریعدالت پ، یشبهات قران، امبریهمسران پ، میسوره تحر :ها واژهکلید

 .سها
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 مقدمه -0

تا روز  ها نسلقران کریم کتاب هدایت جامعه بشری در پهنه تاریخ و برای همه عصرها و 

تمامی آیات آن بیانگر مسیر سعادت و رشد انسان است. با توجه ( و 581بقره/) قیامت است

کریم در  قران، به اینکه دستورات مهمی در تمامی ابعاد برای هدایت بشر موردنیاز است

به بیان کلیات و مفاهیم اصلی پرداخته و بیان جزئیات را به سنت سپرده است.  بسیاری موارد

 (.44لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیه ِم...)نحل/ َّ نِیلِتُبَوَ أَنزَلْنَا إِلَیک الذِّکرَ 

به  (.6، 0/میتحر ؛15، 05، 03، 88احزاب/) یمختلف اتیدرآیکی از مسائل کلی که 

و همسران ایشان  )ص(امبریپبعضی از مسائل خصوصی زندگی  ذکر، آن پرداخته است

 کند یماین پرسش را ایجاد ، بر آنکه نیاز به تبیین دارد عالوه، مسائل است. پرداختن به این

سودی برای جامعه بشری دارد؟ و چرا مؤمنان به  چه، گونه مطالب در قران که ذکر این

 ای، ی با آنان نداردارتباط، محتوا و مفهومکه ازنظر  شوند یمقرائت مداوم آیاتی ترغیب 

به شبهه ، اینکه این آیات ضمن یافته است؟ ها پایان زمان عمل به آن اصوالً

از سوی مغرضان مطرح  که )ص(امبریپیی از قران توسط ها بخش« سازی خصوصی»

 (.3ص ،5038، ایروانی) زند می دامن، شود یم

قران کریم و هدایت بخش بودن همه آیات  با توجه به باور مسلمانان در الهی بودن

ی ادعای مخالفان درزمینة نداشتن برخی آیات قران در هدایت بررس، این معجزه جاوید

ضروری است. در این خصوص با تأکید بر شبهه دکتر سها در خصوص آیات سوره تحریم 

کرد جایگاه این آیات در کار، در حق همسرانش )ص(امبریپعدالتی  و مطرح نمودن بی

 .ردیگ یمهدایتی قران کریم موردبررسی قرار 

از هر نوع تبعیضی  تنها نه، گرایان ادعای مادی برخالف، در مکتب اصیل اسالم

بر رعایت عدالت در همه ابعاد فردی و اجتماعی تأکید شده  بلکه، شدت نهی شده است به

)فیض « األرضِ وَ ِمواتالسَّ تِقامَ ِدلالعَبِ» :شده نقل )ص(اکرمروایتی از پیامبر  در است.

ها و  گروه، یکی از شعارهای اساسی حاکمان، بر این اساس (531ص ،1ج ،5451، کاشانی

برقراری و اجرای ، نوعی تالش دارند به حاکمیت سیاسی و اجتماعی برسند اشخاصی که به
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را اجرای عدالت در تمام ابعاد  )ص(امبریپکریم یکی از اهداف رسالت  قران .عدالت است

، سیره او را در اجرای فرامین الهی( و 51: ...وَ أُمِرْتُ لِأَع دِلَ بَینَکمُ ...)شوری/داند یمآن 

لَّقَد  کاَنَ لَکم  فی رَسُولِ اللَّهِ أُس وَةٌ حَسَنَةٌ »معیار و الگو به بشریت معرفی نموده است:  عنوان به

برای شما در زندگی رسول خدا  مسلماًهَ وَ الْیو مَ االَْخِرَ وَ ذَکرَ اللَّهَ کثِیرًا: لِّمَن کاَنَ یرْجُواْ اللَّ

ها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را  برای آن، سرمشق نیکویی بود

و  نیتر یکه نمونه عالی مکارم اخالق و عالرسولی  (.85)احزاب/ «کنند یمبسیار یاد 

ـ در طول حیات  (553ص ،5ج ،5081، گیالنی)، ممتازترین نمونه یک انسان کامل است

در ابعاد گوناگون اعتقادی و اخالقی  بسیار شکوهمندی را یها صحنه، پرافتخار خویش

کامل و  ییبا بررسی سیره و سنت آن حضرت در سراسر زندگی پر برکتشان الگو .آفریدند

 ،8ج ،5434، ابن هشام) های جویای عدالت قرارداد نساندر دسترس ا توان یجامع را م

اقدام ، ویژه در دورانی که در مدینه النبی در تمام طول زندگی خویش و به ایشان (.440ص

، خود را کامالً ملزم به اجرای قوانین الهی، اند به تشکیل حکومت و ساختار سیاسی نموده

، در زندگی خانوادگیای که  گونه به. نستنددا یگونه تبعیضی در میان مسلمانان م بدون هیچ

جریان فتح  در (.553ص تا یب، مطهری) دانستند یخود را کامالً ملزم به اجرای عدالت م

، درخواست شفاعت او را کردند )ص(امبریپو از  مکه زنی از قبیله بنی مختوم سرقت نمود

شدند بدین سبب که در اقوام و ملل پیشین دچار سقوط و انقراض »پاسخ فرمودند:  در

هرگاه یکی از طبقات باال مرتکب جرمی ، داشتند یاجرای قانون عدالت تبعیض روا م

و اگر کسی از زیردستان به جرم مشابه آن مبادرت  کردند یاو را از مجازات معاف م شد یم

قسم به خدایی که جانم در دست اوست در اجرای عدل ، نمودند یاو را مجازات م کرد یم

ترین خویشاوندان  اگرچه مجرم از نزدیک، کنم یکس فروگذاری و سستی نم ره هیچدربا

 (.518ص ،1ج ،5435، )بخاری «خودم باشد

 و بهانه هیچ از، کینه و دشمنی با اسالم دلیل به که اند بوده افرادی زمان طول در اما

 ای گونه به .اند نکرده و شخصیت واالی پیامبر اسالم فروگذار آسمانی کتاب این ی برئ افترا

 بیشتری پیدا مسئله نمود نیا، غرب جهان در رنسانس نهضت شروع با اخیر و قرون که در
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 )ص(اکرمآیات الهی و رسالت پیامبر  با مقابله در جدیدی مکاتب و شبهات لذا کرد.

ادعا را مطرح کرده است  نیا، وسه سال رسالت ی دشتی در کتاب بیستعل گرفت. شکل

از طرح این مسائل در  و پرداخته است )ص(امبریپکه قران به ذکر مسائل خصوصی زندگی 

 (.884ص تا بی، دشتی) کند یمتعجب  اظهار، قرانی که ادعای شریعت ابدی دارد

برای  و آسمانی برای همه مردمان امیپ، اگر قران» :دیگو یمشفا در بیان دیگری  الدین شجاع

به امور معیشتی از  تنها، مسائلی را که ازلحاظ زمانی و مکانی چگونه، هاست دورانهمه 

 ،5018، )شفا «شده باشد در آن طرح تواند یم، اختصاص دارند )ص(امبریپزندگی روزمره 

کتاب  سندهینو، ی دیگر از کسانی که در این زمینه شبهاتی را مطرح کرده استکی (.43ص

به ادعای خودش در  و ه نام مستعار دکتر سها را برای خود برگزیده استنقد قران است ک

 نیا (.58ص ،نقد قران) نظر مقدمه کتاب سنی مذهب بوده و در اکثر علوم اسالمی صاحب

 درزمینة نقد قران است. ها کتاب نیتر کاملو  نیتر جامعکتاب به ادعای مخالفان یکی از 

آیات و  ببرد سؤالی بودن قران را زیر اله، ی داردسع، در تمامی مباحث این کتاب شانیا

قران را بر این اساس تفسیر کند و به خواننده این حس را القاء کند که قران برای رفع نیازها 

ی از این طریق کارکرد و نگاشته شده است. )ص(امبریپی ها خواستهو بر آوردن نیازها و 

 ،5038، جعفری) کند یمآن را نفی  برده و الهی بودن سؤالگری قران را زیر  هدایت

 به، اند نمودهرا بیان  )ص(امبریپها با ذکر آیاتی که مسائل خصوصی زندگی سُ(. 553ص

عدالتی در حق همسران و  متهم به بی را )ص(امبریپها  طرح شبهاتی پرداخته که در آن

 .دانند یم ها انسانتأثیر در هدایت  همچنین آیات قران را بی

دنبال  به، شیوه تحلیل محتوا و اسباب نزول سوره تحریم با، این مقاله نگارنده، بنابراین 

بررسی این مسئله خواهد بود که برداشت از آیات ابتدایی سوره چه میزان با اسباب نزول 

، ذکر این مسائل خانوادگی و سازگاری دارد )ص(و سیره پیامبر اسالم واقعی از این آیات

 ی قران کریم را به تصویر کشیده است؟چه مقدار جایگاه هدایتگر

 (ص)امبریپنظریه دکتر سها در رد عدالت  0-0

ی کی ی داشته است.نا عدالتاست پیامبر در حق همسرانش  معتقد، نویسنده کتاب نقد قران 
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 سوره تحریم است (5-1) ییابتداحق حفصه در جریان نزول آیات  در، ها از این نا عدالتی

 :پردازد یمگونه به آن  این که

پس از عایشه و زینب بنت ، ماریه قبطیه یکی از کنیزان زیبای محمد بود که به او»

برای دیدن پدرش  حفصه ی محمد به خانه حفصه رفت.روز جحش عالقه فراوان داشت.

این حال حفصه سررسید و  در بستر شد. ماریه هم با، در خانه حفصه محمد بیرون رفته بود.

 که تو در روز مخصوص من و در خانه و بستر من چرا چنین کردی؟ کردبلند فریاد و گریه 

 .کنم یمماریه را بر خودم حرام  من، قسم خورد که اگر این موضوع را افشاء نکنی محمد

تحریم ماریه زیباروی بر  از، پس از مدتی محمد ی حفصه موضوع را به عایشه گفت.ول

 ،نقد قران«)ماریه را بر خود حالل کرد. نازل کرد و را 1 تا 5خود پشیمان شد و آیات 

 (.401ص

اگر گفتن حفصه به  اًیثان عدالتی در حق حفصه بوده است. این کار محمد حداقل بی» 

ی ول، تری است آن در قران برای همه تاریخ گناه بزرگ افشاء، گناه بوده (عایشهنفر )یک 

 حفصه، افشاء گناه بوده اگر :الثاًث محمد. نه، اند شدهگناهکار قلمداد  (عایشه و حفصهزنان )

آیه آخر  به :رابعاً عایشه هم گناهکار قلمداد شده است. که درحالی، گناهکار است نه عایشه

هم محمد در اشتیاق گرفتن زنان  هنوز، توجه کنید که با داشتن تعداد زیادی همسر و کنیز

شدید شهوانی او  لیم، خوبی کار محمد و این اشتیاق او به نیا و دوشیزگان دیگری است.

مهم این است که  سؤالاما ؛ خوبی آن را تأمین کرده او به که نبوت ادعایی دهد یمرا نشان 

 و دارد که در قران آمده است؟ ها انساناین داستان خصوصی شهوانی چه سودی برای کل 

 دقت مراقب لذت و به کند یماین خداست که برای محمد از زنانش جاسوسی  واقعاًآیا 

قدر برای خدا اهمیت داشته  لذت محمد از رابطه جنسی با ماریه آن و جنسی محمد است؟

 (.408ص ،)همان منبع «کند یمکه برای موضوعی به این حقیری چندین آیه نازل 

 تحلیل و بررسی 0-2

مسائل  انیب، این شبهه و طرح این ادعا آن است که مطرح نمودن این جریان فرض شیپ

ی ا ثمرهاین مسائل خصوصی  و ذکر ی شخصی است.ا مسئلهاین  ؛ وخانوادگی ایشان است
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ی برا است. )ص(امبریپبرای بشریت ندارد و از طرف دیگر نیز بیانگر میل شدید شهوانی 

ی ذکرشده در تفاسیر مختلف که در مورد این ها نزولابتدا اسباب  در، بررسی این ادعا

 :گردد یم مطرح ،جریان بیان گردیده

در منزل زینب بنت جحش و نوشیدن از شربت عسل:  )ص(امبریپدرپی  حضور پی-5

که بعد از حضور پیامبر در منزل زینب بنت  گذارند یمدر این داستان عایشه و حفصه قرار 

، دهد یماو بگویند دهان شما بوی مغافیر  به، ها وارد شود به منزل هرکدام از آن، جحش

: دیگر هرگز از آن فرمودند )ص(امبریپ ؛ وآن زنان چنین کردند»؟دیا دهینوشاز آن  مگر

نزد  (تحریم شربت عسلرا )این راز  خواهند یماز عایشه  )ص(امبریپ آنگاه نخواهم خورد.

ی مختلف در منابع ها صورت داستان به نیا« .کند یمعایشه آن را فاش  اما، کسی فاش نکند

، ؛ فخر رازی41ص ،53ج :تا بی، ؛ طوسی418ص ،53ج ،5063، طبرسی) فریقین آمده است

 (.584ص ،4ج تا بی، مسلم؛ 561ص ،6ج ،5435، ؛ بخاری168ص ،03ج ،5483

در روزی که نوبت حضور در منزل  )ص(امبریپ، این داستان در تخلف از نوبت:-8

بستر شد و چون حفصه از این ماجرا  هم (کنیز او) هیقبطغیاب او با ماریه  در، حفصه بود

 ازاین پس، این ماجرا خشمگین و ناراحت شد و به پیامبر اعتراض کرد از، مطلع شد

، سپارم یم تو سرّی نزد من و کنم یم ات یراض سوگند خدا به» فرمود: خدا رسول، اعتراض

 خاطر بهکه  است این، آن :فرمود چیست؟ سرّ آن پرسید: حفصه کن. حفظ را آن یول

ماریه را بر خود حرام  او« .باش آن شاهد تو و باشد حرام من بر کنیزم این، تو رضایت

، داستان گاه به همین صورت و گاه با تفاوت در افراد نیا حفصه سّر را فاش کرد. اما، کرد

 ؛535ص ،88ج ،5458، یطبر ؛016ص ،8ج ،5061، قمی) تفاسیر فریقین آمده است در

 (.168ص ،03ج ،5483، رازی فخر ؛803ص ،6ج ،5434، یوطیس

 )ص(امبریپاین داستان  در فاش شده در سبب نزول آیه: سرِّ، خالفت ابوبکر و عمر-0

از او  ؛ وحفصه را به خالفت ابوبکر و عمر بعد از خود خبر داد، بعد از تحریم ماریه بر خود

حفصه آن را برای عایشه فاش کرد و عایشه نیز آن را  امّا خواست این سرّ را افشا نکند؛

از  شهیعا ابوبکر بالفاصله بعدازآن پیش عمر آمد و گفت: ؛ وبرای پدرش ابوبکر بیان کرد
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 ،5434، ؛ مجلسی016ص ،8ج ،5061، قمی) قول حفصه چنین خبری به من داده است

 (.168ص ،03ج ،5483، ؛ فخر رازی843ص ،6ج ،5434، ؛ سیوطی846ص ،88ج

شبهه را  نیا، بر آن اساس و یی که دکتر سها به آن تکیه داشته استها نزولاز اسباب  

شهوانی شدید  لیم اخبار دسته دوم جای دارد که حاوی دو نکته است: در، مطرح نموده

 در حق حفصه. عدالتی بی، پیامبر

 (نقد و بررسیشبهه )پاسخ به  0-4

ویژه آیات ابتدایی آن از  سوره و به نیا است؛چنانکه از آیات سوره تحریم مشخص  

با  )ص(اکرمسوی آن رازگویی پیامبر  که یک دیگو یمسخن  )ص(ماجرایی در خانه پیامبر

سوگند بر تحریم ، یکی از همسران و سپس افشای آن راز از سوی آن زن و طرف دیگر آن

 بوده است. )ص(امبریپیک حالل بر خویشتن از سوی 

ی بَع ضِ أَز وَاجِهِ حَدِیثًا فَلَمَّا نَبَّأَت  بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَیهِ عَرَّفَ بَع ضَهُ وَ إِلُّ  یالنَّب وَ إِذْ أَسَرَّ»

 (.0تحریم/) «رُیالْخَبَِ الْعَلِیمُ  ینَبَّأَنأَع رَضَ عَن بَع ضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَت  مَنْ أَنبَأَک هَاذَا قَالَ 

هنگامی را که پیامبر یکی از رازهای خود را به بعضی از  (بیاوریدبه خاطر »)

وی آن را افشا کرد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه  که یهنگامولی ، همسرانش گفت

که  قسمتی از آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود؛ هنگامی، ساخت

فرمود: « سی تو را از این راز آگاه ساخت؟چه ک»گفت: ، پیامبر همسرش را از آن خبر داد

 «خداوند عالم و آگاه مرا باخبر ساخت!

، روایی و تفسیری فریقین درباره سبب نزول این سوره منابع، طور که بیان گردید همان

 تا بی، ؛ طوسی418ص ،53ج ،5063، طبرسی) اند کردهاخبار پراکنده و متفاوتی را نقل 

، مسلم؛ 561ص ،6ج ،5435، ؛ بخاری168ص ،03ج ،5483، ؛ فخر رازی41ص ،53ج

ترین روایات  پر چالشاز ، ها که به دلیل تعارض بیرونی و درونی آن (.584ص ،4ج تا بی

شده توسط دکتر  ی مطرحادعا (.33ص ،5036، فقهی زاده) شوند یمسبب نزول محسوب 

زوایای مختلف به آن پاسخ  از، اخبار دسته دوم جای دارد که با بررسی تحلیلی آن در، سها

 :شود یمداده 
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 ها واژهوجوه و نظایر در معانی  0-4-0

قرآن کریم  مفسراناولیه برای  یها از ضرورت یکی، الفاظ قران وجوه و نظایرشناخت  

همواره با این مشکل ، ها در زبان عربی است. با توجه به گوناگونی موارد کاربرد واژه

معنایی ، اما همان واژه در جمله دیگر، دهد یمعنایی م یا در جمله یا رو هستیم که واژه روبه

به مفهوم درست آن  توان یمختلف م یها نهیمتفاوت و حتی گاهی متضاد دارد و تنها با قر

نیاز فهم و تفسیر قرآن کریم به شمار  است که پیش ییها پی برد. وجوه و نظایر از دانش

و  شود یو گاهی موجب اشتباه م کند یکه راه احتمال را در فهم معانی قرآن باز م رود یم

 . (503ص ،5083، رستمی) رود یدستاویزی برای فتنه جویان به شمار م

به وجوه و  توان یم، کاربردهای قرانی آن و واژه حرام با بررسی و امعان نظر در معانی

کردن حرام  نه، گاه به معنای ممنوع کردن استدر این جای ؛ کهآن پی برد نظایر در معانی

هشتادوسه بار با صور گوناگون و ، درآیات قرآن «حَرَمَ»(. 13ص ،50ج ،5018، طیب)

و  514ص ،5ج ،5015، قرشی) کاررفته است اشاره به موضوعات و حوادث مختلفی به

در اصل به معنای منع و سخت گرفتن و نیز « حرام» :دیگو یمباره  ابن فارس دراین (.511

اسم مصدر « حُرمة»است. « حُرُم»جمع آن  (.44ص ،8ج ،5434، ابن فارس) ضد حالل است

 احترامی به آن جایز نیست و جمع آن حرمات است از احترام به معنای چیزی است که بی

ضد حالل است و چیزی  حرام به معنی ممنوع و، در مفردات (.505ص ،55ج تا بی، فیومی)

فرمان  از ممنوع شدن یا به( و 881ص ،5458، راغب اصفهانی)، که از آن منع شده باشد

 ها نیأُمِّهِ کی تَقَرَّ ع یوَحَرَّم نَا عَلَیهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَب لُ... فَرَدَد نَاهُ إِلَ :تکوینی الهی است

خداوند در توبیخ اهل جاهلیت که برخی از اشیا را  تکلیفی است: حرام ای (.58، 50قصص/)

قُلْ أَرَأَیتُم مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَکم مِن رِز قٍ فَجَعَلْتُم  مِنْهُ حَرَاماً وَحاَلَالً »فرماید:  یم، دانستند حرام می

اند ناظر به تو این آیه شریفه می (.13یونس/) «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَکم  أَم  عَلَی اللَّهِ تَفْتَرُونَ

ها را خداوند در آیه دیگر بیان فرموده است: وَجَعَلُوا لِلّهِ  هایی باشد که بخشی از آن تحریم

گاهی به طریق  (.510انعام/مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِیباً فَقَالُوا هذَا لِلّهِ بِزَع مِهِم  )

 قَالَ (.18مائده/الْجَنَّة )اللَّهِ فَقَد  حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیهِ مَن یشرِْک بِ :بازداشتن قهری و اجباری است
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 معنای ممنوع کردن است: به، وسیله بشر یا به (.86فَإِنَّهَا محَُرَّمَةٌ عَلَیه ِم  أَر بَعِینَ سَنَةً ...)مائده/

واژه حرام  (.30عمران/  )آل نَفْسِهِی لعَالطَّعامِ کانَ حِلًّا لِبَنِی إِس رائِیلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِس رائِیلُ  کلُّ

لِمَ تحَُرِّمُ مَا  جمله در صورت مطلق. حرام به نه، درآیات سوره تحریم نیز به معنای اخیر است

، این حرام کردن به معنای حرام شرعی نیست این است که رسد یمأَحَلَّ اهلل...آنچه به نظر 

 ،50ج ،5018، طیب) ها قلوب زن ی ترضیهبرا، به معنی ممنوع کردن خود است بلکه

منع در اینجا یک قانون کلی نبوده که با آنچه خداوند اجازه داده مغایرت  نیا (.13ص

بلکه برای ممنوع کردن است که سوگند بخورم که چیزی را که از خودش ، داشته باشد

تحریمی  نیچن، بنابراین منظور از تحریم (.486، 88ج ،5061، صادقی) بگذرم، مجاز است

 اینکه حرمت آن عمل را برای شخص خودش تشریع کرده باشد. نه، است

 عدالتی بی و تعارض میان حلیت ذاتی 0-4-2

بنابراین ، ذاتی داردچیزی است که حلیت  انگریب، احل اهلل ریتعب، در آیه اول سوره تحریم 

 )ص(امبریپمعتقد است  ید دیدگاه نویسنده کتاب نقد قرآن نیست کهمؤظاهر آیه نیز حتی 

عدالتی میان همسران با توجه به آیات مربوط  بی رای؛ زعدالتی نموده است در حق حفصه بی

شود که با ذات پاک نبوی سازگاری  به چندهمسری حلیت ذاتی ندارد؛ و ظلم محسوب می

 . (44ص ،5034، )رضایی اصفهانی ندارد

یکی از اهداف رسالت پیامبران را اقامه عدل  خداوند، سوره حدید در توضیح اینکه:

لَقَد  أَر سَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِس طِ  :داند یمو قسط 

خداوند  فرمانبردارو  مطیع بندهافتخار پیامبران این بوده که  نیتر بزرگ (.81...)حدید/

ها اجرای عدالت  ز وظایف آنو ا دییخداوند عدالت پیامبران خود را تأ یوقت .باشند

نیز یکی از اجزاء  خانوادهو  باشند یقطعاً در تمام امور جزئی و کلی عادل م، شمارد یم

حضور  )ص(امبرینظام اسالمی مدینه که در رأس آن شخص پ .بوده است ءانبیا زندگی

سوی عدالت و قسط داشته و  مردم را به عملو  اندیشهتنها رسالت سوق دادن  نه، داشتند

بلکه ، قتصادی و اجتماعی را قسط و عدل قرارداده استشالوده مناسبات حقوقی و ا

در تمام این ابعاد خودش الگو  کردار مردم نهادینه شود؛ وو کوشید تا عدالت در رفتار  می
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 (.85احزاب/) لَقَد  کانَ لَکم  فِی رَسُولِ اللَّهِ أُس وَةٌ حَسَنَةٌ و اسوه است.

جواز را برای هر مردی بدون  نیا، شده تعدد زوجاتکه اشاره به جواز  سورة نساءدر 

 مساواتمالی برای پرداخت نفقه و رعایت عدالت و  تمکنبلکه داشتن ، قید و شرط نگفته

فَإِنْ خِفْتُم  أَلَّا تَع دِلُواْ فَوَاحِدَةً أَو  مَا مَلَکت  أَیمَانُکم  »: ...میان زنان را شرط جواز قرارداده است

 (.0نساء/) «تَعُولُواْذَالِک أَد نی أَلَّا 

آن از او الگو گرفتند و توسط  مردمبود و  )ص(امبریاولین مخاطب این آیات پ

هست که آن  )ص(امبریو زندگانی پ کتب سیرهدر  .شد حضرت برای مردم بیان می

زمان  توانست بیش از چهار زن هم تعالی برخالف مسلمین می حضرت بنا به اجازه باری

ها رعایت  در سفرها و جنگایشان زن داشتند.  3رحلت  هنگامکه  یطور، داشته باشد

دیگر مصادیق رعایت عدالت و  از .برد ییکـی از زنان را همراه خـود م و نمود یتساوی را م

هر یک از زنانش را چهارصد  مهر که ها بود یکسان آن مهریه، مساوات در بین همسرانشان

عالوه بر مهریه  (.644ص ،4ج ،5434، ابن هشام) ها نگذاشت قرارداد و فرقی بین آن درهم

مثالً پس از  ;کرد یبرابـری و تساوی را م تیرعا )ص(امبریپ، ازنظر نفقه و هزینه زندگی

 (هشتاد وسق خرما و بـیست وسق جو)صد وسق  (طبـق قول )واقدیفتح خیبـر به هرکدام 

همه اصرار بر تساوی و برابری بین  این (.630ص ،8ج ،5433، واقدی) پرداخت کرد

زند که خداوند بـه  از کسی سر می، همسران و حتی اجازه خواستن از آنان در برخی موارد

ی برخـورد نکـند و زنان او نیز بـا همـین او اجازه داده است بـین زنانش بـا بـرابـری و تساو

همه مصادیق روشن در مورد رعایت عدالت پیامبر در بین  با این حال .اند او مانده شـرط نزد

 (ها )حفصه عدالتی در حق یکی از آن او را به بی توان یمتمامی ابعاد چگونه  در، همسرانش

 متهم نمود؟!

تُرْجِی مَن تَشَاءُ مِنه ُنَّ وَ تُْوِی إِلَیک مَن تَشَاءُ وَ مَنِ اب تَغَیتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیک 

بِمَا ءَاتَیتَهُنَّ کلُّهُنَّ وَ اللَّهُ یع لَمُ مَا فی قُلُوبِکم  وَ  َ نْیرْضَوَ لَا یحَْزَنَّ وَ ی نهُنَّیأَع ذَالِک أَد نی أَن تَقَرَّ 

 (.15احزاب/) مًایحَلِانَ اللَّهُ عَلِیمًا ک

و هرکدام را  ی به تأخیر اندازیتوان یمهر یک از همسرانت را بخواهی  (موعد»)

http://wikifeqh.ir/سورة_نساء
http://wikifeqh.ir/تعدد_زوجات
http://wikifeqh.ir/تمکن
http://wikifeqh.ir/مساوات
http://wikifeqh.ir/مردم
http://wikifeqh.ir/کتب_سیره
http://wikifeqh.ir/مهریه
http://wikifeqh.ir/درهم
http://wikifeqh.ir/درهم
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ی بخواهی نزد ا ساختهدهی؛ و هرگاه بعضی از آنان را که برکنار  بخواهی نزد خود جای

و اینکه غمگین  گناهی بر تو نیست؛ این حکم الهی برای روشنی چشم آنان، دهی خود جای

تر است؛ و خدا آنچه را در  ی همگی راضی شوند نزدیکده یمنباشند و به آنچه به آنان 

 .«و خداوند دانا و بردبار است داند یمقلوب شماست 

در رعایت ، اند در رعایت تعداد مستثنی شده )ص(امبریطور پ همان، بر طبق این آیه

برای اینکه  )ص(امبریهمه پ با این یول .فرمودندتقدم و تأخر در نوبت نیز خداوند اجازه 

 .فرمودند یعدالت را رعایت م ها نهیطور کامل در تمام زم به، الگوی دیگران باشند

 اهداف رسالت و تعدد زوجات 0-4-4

شده در شبهه  از نکات مطرحبه ازدواج و همسران فراوان  )ص(امبریپمیل شدید شهوانی 

 یا عده و عمد به خاورشناسان از تعدادی که است موضوعاتی از یکی، این مسئله ؛ واست

 این حکمت مالحظه بدون و )ص(امبریپ زمان و فرهنگ گرفتن نظر در بدون، جهل به نیز

همچنین تعدد زوجات را از ابتکارات  و ؛اند کرده هوسرانی به متهم را ایشان، ها ازدواج

 اناجیل کتب در .شود یماین سنت در میان انبیاء دیگر نیز یافت  که درحالی .دانند یماسالم 

 پولس از رسائل بعضی در بلکه، حرام بداند را زوجات تعدد که شود ینم یافت نصی

 اکتفا زن یک به باید، کنند راحفظ رهبانیت نتوانند اگر اسقفدین  مردان که شده نقل

 ،5480، استانبولی) نمایند ازدواج، خواهند یم که زن هرچند با توانند یم ها آن غیر اما، کنند

 (.088ص

، زمان عنصر به و توجه حدیثی و تاریخی منابع روایات و و آیات به جامع نگاهی با

 روشن تاریخی های و واقعیت )ص(امبریپ شخصیتی های ویژگی با ادعاها تعارض این

 (س) جهیخد حضرتوفات  از بعد حضرت آن های ازدواج تمام، . به دلیل اینکهشود یم

 از پس، خدیجه با ازدواج جز ها آن همگی که طوری به است. بوده حکمتی و مصالح دارای

 اوج در و مکه فتح از قبل، هجری هفتم تا اول های مهروموم فاصله در و سالگی پنجاه سن

 است این هوسرانی و نفسانی امیال اقتضای که درحالی، است بوده کفر اسالم و های جنگ

 با زمان هم یا، باشند سالگی پنجاه از قبل و جوانی های مهروموم در یا های متعدد ازدواج که
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 (.880ص ،5081، زمانی) گیرد صورت قدرت یها هیپا و تحکیم حکومت به دستیابی

 ایشان زنده تا و کرد سپری همسر یک با تنها را خود جوانی و عمر دوران بهترین پیامبر

 کامالً عربستان روز آن جامعه در زوجات تعدد که درصورتی، نکرد اختیار دیگری زن، بود

 بهتر یها تیموقع به دستیابی به دلیل، داشت. ایشان بعد از وفات آن بانوی بزرگوار رواج

 جلوگیری و عرب بزرگ قبایل با پیوند، آن استحکام و خدا دین تبلیغ، سیاسی و اجتماعی

 قبایل شدن مسلمان برای مساعد زمینه ایجاد و داخلی سیاست حفظ، آنان یها یکارشکن از

 (.83ص ،5031، محمدی) آورد روی ها ازدواج برخی به، عرب

 جناب آن با زندگی به ادامه و وری بهره بین را خود زنان شانیا، بر طبق آیاتی از قران

 و دنیا در زهد بین را آنان، حضرت آن با زندگی ادامه صورت در و داد طالق اختیار و

 است: مطلب همین بر شاهد زیر آیه .نمود مخیر خودآرایی و تجمل ترک

أُمَتِّع کنَّ وَ  َ نْیفَتَعَالَُّ قُل لّأَِز وَاجِک إِن کنتُنَّ تُرِد نَ الْحَیوةَ الد نْیا وَ زِینَتَهَا  یالنَّبیأَیه َا » 

رَسُولَهُ وَ الدَّارَ االَْخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُح سِنَتِ  أُسَرِّح کنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا*وَ إِن کنتُنَّ تُرِد نَ اللَّهَ وَ

وبرق آن را  ای پیامبر! به همسرانت بگو: اگر شما زندگی دنیا و زرقمِنکنَّ أَج رًا عَظِیمًا: 

اگر  و سازم و شما را به طرز نیکویی رهاسازم! مند بهرهی شما را ا هیهدبیایید با  دیخواه یم

خداوند برای نیکوکاران شما پاداش ، دیخواه یمشما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را 

 (.88-83)احزاب/ «عظیمی آماده ساخته است

 شهوت و زن به مفرط محبت که افرادی» :ندیفرما یمعالمه طباطبایی در ذیل این آیه 

جوانی  سن طراوت و ها دلربایی و جمال عاشق و زینت و آرایش فریفته، دارند عشق و

 .گردد ینم منطبق حضرت آن روش و زندگی با خصوصیات این که درحالی، گردند یم

 ،5451، طباطبایی.«)سازد یم مخیر طالق گرفتن و دنیوی ییجو کام میان را خود چون زنان

، ازآن این آزادی در ازدواج هم بیش از ده سال دوام نداشت و پس البته (.486ص ،56ج

ال یحِلُّ لَک النِّساءُ مِنْ بَع دُ وَ ال أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ : »بر آن حضرت حرام شد مجددازدواج 

بعد از این  رَقِیباً: ءٍ یشَی کلِّ عَلأَز واجٍ وَ لَو  أَع جَبَک حُس نُهُنَّ إِلَّا ما مَلَکت  یمِینُک وَ کانَ اللَّهُ 

، را به همسران دیگری مبدّل کنیی همسرانت توان ینمو  دیگر زنی بر تو حالل نیست
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صورت کنیز در ملک تو  مگر آنچه که به، ها مورد توجّه تو واقع شود هرچند جمال آن

درآید! و خداوند ناظر و مراقب هر چیز است و با این حکم فشار قبایل عرب را در اختیار 

 (.18)احزاب/ «از تو برداشتیم، همسر از آنان

ازدواج مجدد برای تو ، آیه شریفه این است که بعد از این در «مِنْ بَع دُ» ریتعبظاهر 

ی بعد از این زمان دیگر همسری عنی، بعد زمانی است «بعد یا به معنی» حرام است. بنابراین

یا بعدازآنکه همسرانت را طبق فرمان الهی درآیات گذشته مخیر در میان ، انتخاب مکن

ها با میل و رغبت ترجیح دادند که به  آنزندگی ساده در خانه تو و یا جدا شدن کردی و 

ی توان ینمنیز  ؛ وها نباید با زن دیگری ازدواج کنی دیگر بعدازآن، همسری با تو ادامه دهند

به تعبیر دیگر نه بر تعداد ، و همسر دیگری بجای او برگزینی ها را طالق داده بعضی از آن

 (.035ص ،51ج ،5014، شیرازی مکارم) ها بی افزایی و نه افراد موجود را عوض کن آن

همه در راستای اهداف رسالت ایشان  )ص(امبریپ های ازدواجبنابراین تشکیل خانواده و 

 است که آن ایجاد امت الهی است.

 تعارض سیاق آیات با شبهه وارده 0-4-3

 نیتر مهمی از کی، و ظواهر آیات سوره با سبب نزول مطرح در این شبهه مخالفت سیاق 

 ترسیم خبر این که این معنا که فضایی به بر آن وارد نمود. توان یماشکاالتی است که 

 که کند یم یکدیگر بر )ص(اکرم پیامبر همسران از برخیزنانة  حسادت حکایت از، کند یم

 از نشان، دیآ یم دست به سوره آیات از آنچه اما است؛آن جناب شده  ناراحتی باعث

توبه  صورت در حتی زن دو به آن، چهارم ةیآ دلیل اینکه در به خطرناک دارد. یا توطئه

 قلوبشان انحراف خاطر به ایشان وظیفه را بلکه توبه ؛دهد ینمرا  بخشایشوعدة  نیز

( 4تحریم/«)إِن تَتُوبَا إِلی اللَّهِ فَقَد  صَغَت  قُلُوبُکمَا» (.005ص، 53ج :5451، .)طباطباییداند یم

 بخشش نوید، کند یم مطرح را توبه بحثهر جا  که است کریم قرآن دأب برخالف اینو 

 بزرگ بس گناهی از نشان خود این و سوره؛ همین مانند آیه هشتم؛ دهد یمنیز  را خدا

 فَقَد  «عبارت، برخی نظر به بنا حتی! یک حسادت زنانه فقط نه، دهد یم زن دو آن توسط

 و زن دو آن کردن توبه عدم از نشان، است شرط جواب که در جایگاه «کمَا قُلُوب صَغَت 
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 ،5033، میرباقری ؛81ص ،50ج ،ش 5018، بیط) دهد یم از توطئهها  آن برنداشتن دست

 (.586ص

را  )ص(اکرمپیامبر  علیه تظاهر و تبانی، توبه مقابل طرف در خداوند از طرف دیگر

پیامبر  علیه توطئه و تبانی کنند؛ توبه آن از باید ایشان که کاری این یعنی و ؛کند یممطرح 

 آن تبانی و توطئه به پاسخ در خداوند (.551ص ،74ج ،5451، طباطبایی) است )ص(اکرم

 صحنه وارد خود انیبا لشکر چنان، ایشان اکرم و در تائید و پشتیبانی پیامبر علیه زن دو

عَلَیهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ وَ إِن تَظَاهَرَا » پشتیبانی سابقه ندارد. که در هیچ جای قران چنین شود یم

 بهترین، خود این( و 4)تحریم/«مَو لَئهُ وَ جِبرِْیلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمَلَئکةُ بَع دَ ذَالِک ظَهِیرٌ

بلکه ، نبوده زنان خبط یک و ساده یک امر سوره این ماجرای که است این بر نشان

 ةیآ در (.86ص ،5033، یعسکر) است بوده )ص(اکرمخطرناک علیه پیامبر  یا توطئه

 پیامبر دو کافر و خائن زن دو اکرم مثال پیامبر کار خیانت همسر دو تمثیل بیان در، دهم

 است داده را آتش در دخول فرمان زند که خدا به ایشان را می)ع( نوح و لوط، الهی

، صرف یک حسادت زنانه به، اکرم پیامبر زن دو آن سةیمقا قطعاً (.38ص 5033، میرباقری)

به ذکر  الزم !باشد عقالیی امری تواند ینم، الهی نبی دو دو زن کافر و خائن و جهنمیِ با

 سوره ظواهر از که درحالی، دانند یم سر افشای از را قبل تحریم ماجرای اخبار این که است

 صورت تحریم ماجرای آنگاه و داده رخ سر ماجرای افشای، ابتدا که دیآ یم دست به

 ماجرای، داده رخ سوره نزول حال در آنچه که آن است، مطلب این مستند .است گرفت

. کند یم یاد آن از« تُحَرِّمُ» مضارع فعل با و آن آغاز با سوره، رو ازاین است؛ تحریم

« إذْ» گذشته زمان ظرف با و تحریم داستان شةیر برای بیان را سر افشای ماجرای که درحالی

 (.83ص ،5036، )فقهی زاده« وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبی». کند یممطرح  فعل ماضی و

 درونی تعارضات، اضطراب متن 0-4-5

همچنین  و شده در کتاب نقد قران برای سوره تحریم با بررسی و امعان نظر در شبهه مطرح

به  توان یم برای این آیات بیان گردیده است.، ی متفاوتی که در تفاسیر دیگرها نزولاسباب 

ها در موضوعات گوناگون پی  تعارضات فراوان آن و ها در ابعاد مختلف اضطراب متن آن
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سبب نزول دقیقی برای  توان ینم ؛ وشود یم ها آناعتمادی به همه  این خود سبب بی ؛ کهبرد

 آن انتخاب نمود.

، بر خود ممنوع نمود )ص(امبریپاینکه آیا آن حاللی که  روایات در برخی از این 

 ،5036، همان منبع) نظر دارند اختالف، بستر شدن با ماریه بود یا خوردن از شربت عسل هم

 (.88ص

 در بین این اخبار اختالف وجود دارد. باز، در اینکه سر فاش شده چه بوده است

 . برخی آن را تحریم ماریه و بعضی هر دودانند یمی آن را خالفت ابوبکر و عمر برخ

 (.845ص ،6ج ،5434، ؛ سیوطی016ص ،8ج ،5061، قمی)

، سیوطی) و برخی عایشه دانند یمدر بعضی از این اخبار افشا کننده سر را عایشه 

 (.845ص ،6ج ،5434

یک از همسرانش نوشیده  شربت عسل را در منزل کدام )ص(امبریپبرخی در اینکه 

برده  در این روایات نام حفصه، سلمه ام، سوده، بنت جحش نبیز ندارند. نظر اتفاق، است

 (.803ص ،6ج ،5434، سیوطی) اند شده

ی ابوبکر و عمر را شایسته بعض، دانند یمدر اخباری که سر فاش شده را مسئله خالفت 

، مجلسیخالفت )ی این دو را غاصبان گاه (.168ص ،03ج ،5483، فخر رازی)، خالفت

را الیق بر حق خالفت )ع( یعلامام ، در بعضی دیگر از این اخبار( و 846ص ،88ج ،5434

 (.11ص ،5450، مفید) دانند یم

، شده بر ظواهر آیات سوره ی مطرحها نزولعالمه طباطبایی نیز باعرضه اسباب  

: دیفرما یمو در نهایت  داند ینماعتماد  کدام را قابل هرکدام را مطرح و هیچ اشکاالت

ها آمده که ماریه را به خاطر  در بیشتر آنو  و مختلف است روایات در این باب بسیار زیاد»

چه  -مَنْ أَنْبَأَک هذا» ندهیگوو  نه به خاطر کالم عایشه، کالم حفصه بر خود حرام کرد

و منظور حفصه از این سؤال این بود که  نه عایشه، حفصه بود «کسی این را به تو خبر داد

روایات با همه کثرتش  نیا اندم.چه کسی به تو خبر داد که من جریان ماریه را به عایشه رس

برطرف نکرده ، هست «بَع ضٍعَرَّفَ بَع ضَهُ وَ أَع رَضَ عَنْ »جمله ابهامی را که در ، حال درعین
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و از  برای چه کسی بعضی از داستان را تعریف کرد )ص(و روشن نکرده که رسول خدا

 (.168ص ،53ج ،5451، )طباطبایی« نظر نمود. بعضی دیگرش صرف

 محتوای این، سوره نزول اخبار سبب همه دربارة جامع تحقیق با نیز محققان برخی

 درمجموع و اند دانسته سلیم و مخالف عقل سوره آیات با تعارضاتی دارای را اخبار

 صرفاً و ندانسته سوره برای بودن نزول شایسته سبب را پراکنده اخبار این از کدام هیچ

 در که را )ص(اکرم پیامبر علیه اجتماعی یا توطئهوجود  بر را مبنی اخبار این کلی داللت

 (.553ص ،5038، خامه گر) اند رفتهیپذ، کرده نفوذ نیز ایشان خانه

 غیر معتبر مبنا و منابع ناقص و 0-4-7

و منابع  مبنا، یکی از مسائلی که در شبهه موردنظر جای تأمل و بررسی دقیق دارد 

گونه  منابع خود را در مقدمه کتاب این، مورداستفاده است که نویسنده کتاب نقد قران

کتاب  نیا ی قران و دیگری سنت محمد.کی، منابع اسالم دو چیز بیشتر نیست» :سدینو یم

ی وضوح کافی ا هیآقران است و اگر  صرفاًمنبع اولش ، چون در پی بررسی قران است

کتب  شامل، هم سنت معتبر سنت .شود یمعنی آن به سنت مراجعه ی فهم مبرا، نداشت

 (.83ص ،)نقد قران «صحیح بخاری و مسلم مخصوصاً، معتبر احادیث نبی

مشهور فقهای امامیه ادله استنباط احکام شرعی را چهار دلیل  در پاسخ باید گفت:

عنوان  آن را بهدانند؛ که بیشتر علمای اهل سنت و شیعه  اجماع و عقل می، سنت، کتاب

عنوان دلیلی معتبر برای استنباط  ها به اند و هر یک از آن منابع فقه و مصادر تشریع پذیرفته

 نیا (.585ص ،8ج ،5453، ینینائ ؛515ص ،5086، مظفر) دنگرد می احکام شرعی محسوب

عقل ازنظر شیعه  تیحج .دنشو نامیده می« ادله اربعه»چهار منبع در اصطالح فقها و اصولیون 

که  آن حکم به دلیل این، به این معناست که اگر در موردی عقل یک حکم قطعی داشت

پیامبر باطنی و درونی ، عقل، حکم روایات معصومان به .حجّت است، قطعی و یقینی است

، مظفر ؛15ص ،5014، )مطهری عقل ظاهری و بیرونی است، است؛ همچنان که پیامبر

ی هرگاه که عنی؛ عقل معیار سنجش احادیث و تفاسیر نیز هست اصوالً (.510ص ،5086

و  شود یمکنار گذاشته  ای، شود یم لیتأوآن حدیث ، محتوای حدیثی با عقل معارض باشد
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و تفسیر آن  شود یم لیتأوآیه ، ی با عقل معارض باشدا هیآنیز اگر تفسیر مفسری یا ظاهر 

این مطلبی است که قران پژوهان در  (.03ص ،5034، رضایی اصفهانی) شود ینممفسر قبول 

، مؤدب) اند کردهو در بسیاری موارد بدان عمل  اند کردهموارد متعددی به بدان تصریح 

که در  شود یم باعث، ی عقلعنی، از این اصل و منبع مهم اسالم غفلت (.085ص ،5033

اسالم منهای  اصوالً ؛ ودر فهم و تفسیر آیات و احادیث خطا کند انسان، بسیاری از موارد

از این مطلب توسط دکتر سها موجب شده که تصویر  غفلت کامل نیست. اسالم، عقل

 ناقصی از قران به دست آورد و در و موارد متعدد به آن اشکال کند.

 ریتفس، از طرف دیگر یکی از منابعی که برای طرح این شبهه به آن استناد جسته است

صورت مکرر موردنقد و اشکال  طبری است که از طرف محققان شیعه و اهل سنت به

نتایج  تواند ینم، گفت وقتی منبع نامعتبر باشد توان یمطبیعی  طور به قرارگرفته است.

، به نقل از افراد ضعیف توان یماشکاالت این تفسیر  نیتر مهم از صحیحی به بار آورد.

 کرد که عمده ضعف وی در همین مورد است. اشاره، یا معروف به جعل الحال مجهول

است.  در نقل اسرائیلیات که راه افراط رفته و به تفسیر خود لطمه اساسی وارد ساخته ویژه به

بدون ذکر  و وسقم روایات که بدون توجه به صحت اند گرفتهبه همین دلیل بر وی خرده 

 همه روایات سست و ناشناخته؛ این ؛ وکند یمنقل را  ها آن، درجه ضعف یا قوت اسناد

او را هر  مسئولیت، اسرائیلیات خرافی و دروغین که تفسیر خود را به آن انباشته است ویژه به

به انباشتن روایات سره و ناسره نشان  محابا یب« حشویه»ساخته و او را چون  تر نیسنگچه 

 (.568ص ،8ج ،5088، معرفت) اند اختهپردآنجا که نقادان به نکوهش او  تا داده است؛

درباره  ؛ وآوری حدیث توصیف کرده است را به جنون جمع او، ازجمله شیخ محمد عبده

روایات سست  گونه این، آمیز او در نقل روایات نبود اگر افراط جنون» :دیگو یمگونه  او این

ست و خرد هرگز به مایگی ا و ناروا را که موجب بدبینی و تمسخر دیگران و نمایانگر بی

از ابن جریر  خداوند .نوشت ینم، و از باور داشتن آن ابا دارد دهد ینمپذیرش آن تن 

 (.838ص ،0ج تا بی، )عبده «درگذرد که چنین روایاتی بر دست ایشان انتشار یافت

 :سدینو یم طبری تاریخ ویرانگر و مخرب نقش دربارة کریسع عالمه
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 و )ص(امبریپ، اسالم در ضعف نقاط جستجوی در طورمعمول به نیمستشرق اینان»

 خلفا مکتب روایات از ای ه پار در را خویش آرزوی متأسفانه و هستند مقدسات سایر

.« است طبری تاریخ ها آن رأس در که کتب گونه این به تردیدی هیچ بدون البته و یافته

 (.048ص ،5065، )عسکری

 اند شده عنوان منابع این کتاب معرفی بهصحیح بخاری و مسلم الزم به ذکر است که 

ولی عجیب این است که در اینجا  که در میان اهل سنت باالترین درجه اعتبار را دارند.

کدام این  هیچ اند؛ و چراکه موافق طبری نبوده، کند ها نقل نمی داستان نزول آیه را از آن

 .اند نکردهسبب نزول را ذکر 

 ی هدایتگری آیاتها جلوه 0-3

که خوانش و اندیشه  شود یممطرح  سؤال نیا، حال پس از نقد و بررسی شبهه وارده 

سودی برای  چه، قران کریم در )ص(امبریپدرآیات مشتمل بر مسائل خصوصی زندگی 

جایی که سها در بخشی از این شبهه  تا شده است؟ در آیاتی به آن پرداخته که دیگران دارد

باید  سؤالپاسخ به این  در قرارداده است! )ص(آن را دستاویزی برای اتهام بر علیه پیامبر

 که بخش نهفته درآیات این سوره و تعالی ساز ی اخالقی و رفتاری انسانها امیپ گفت:

طالب برای بر جذاب کردن ارائه م افزون، صورت یک جریان تاریخی بیان گردیده به

مسائل  نییتب .نهد یمبر جای  امیپ« القای مستقیم»از  تر ژرفمراتب  به تأثیری، مخاطب

یک گزارشگری تاریخی  صرف، همسران حضرت و )ص(امبریپچالشی مرتبط با زندگی 

که اگر در  ای گونه به، اثرگذار در عمق و عقاید و باورهای جامعه دینی است بلکه نیست.

، ی اعتقادی و سیاسی قدرتمند در این عرصهها زهیانگسبب  به، کتاب آسمانی نیامده بود

، و با در نقاب کردن چهره حقیقت گشت یمی فراوانی ها سهیدسو  ها فیتحر دستخوش

 طرف دیگر از .نمود یمی از شبهات اعتقادی و باورهای غلط را روانه جامعه اسالمی انبوه

بازتاب بیرونی خواهد داشت و به رفتار شخصی تلقی ، صی رهبران جامعهاین مسائل شخ

، ایروانی) کنند یها در تبلیغات خود سوءاستفاده م و حتی گاهی مخالفان از آن شود ینم

یک رهبر جهانی  )ص(پیامبر اسالمذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که  (.83ص ،5038
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 با، مطرح کردن آن در قرانرو خدای متعال با  اینتوطئه در خانة او خطرناک بود؛ از، بود

گونه کارها را در خانة  این شةیتا ر کند یشدت برخورد م شکل توطئه به نیتر کوچک

، یافت به آن دست توان یممعارفی که در پرتو این آیات  نیتر مهم از .بخشکاند )ص(پیامبر

 :گردد یمچند مورداشاره  به

 خانوادهصیانت از مرزهای درون  0-3-0

گرچه حفظ کیان خانواده و صیانت از شخصیت اجتماعی و حیثیت این نهاد مقدس بر  

 در، عنوان ناموس مرد و نماینده او در منزل زن به ؛ اماعهده هر یک از اعضای خانه است

ی از کی (.538ص ،5033، گنجور) ی خانواده مسئولیت بیشتری داردها ارزشحفظ حریم و 

؛ ی استرازدار، نیز هست ترین شروط وفاداری همسر که از مهمی خطیر ها تیمسئولاین 

ی بَع ضِ أَز وَاجِهِ حَدِیثًا فَلَمَّا نَبَّأَت  بِهِ وَ أَظْهَرَهُ إِلُّ  یالنَّبوَ إِذْ أَسَرَّ »شده:  به آن اشاره 0 هیآدر  که

را که پیامبر یکی از رازهای خود را به هنگامی اللَّهُ عَلَیهِ عَرَّفَ بَع ضَهُ وَ أَع رَضَ عَن بَع ضٍ... 

که وی آن را افشا کرد و خداوند پیامبرش را از آن  ولی هنگامی، بعضی از همسرانش گفت

 «قسمتی از آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود...، آگاه ساخت

هی دیگران به معنای مطلبی است که در دل خود پنهان کرده باشی و نخوا «سر»کلمه 

سری از اسرار خود را نزد بعضی از  )ص(ی که رسول خدازمان از آن خبردار شوند.

و به وی سفارش فرمود که این مطلب را به کسی  افشا کرد -یعنی حفصه  -همسرانش

قسمتی از  و که حفصه آن سر را برخالف دستور آن جناب به دیگری گفت همین، نگوید

 )ص(رسول خدا، فاش کردن بقیه آن سر خودداری نموداز ، سر آن جناب را فاش نموده

 یعنی خبر داد که تو سر مرا فاش کردی، عنوان اعتراض به خود او خبر داد جریان را به

تنها از صفات مؤمنان حقیقی است که هر  رازداری نه (.111ص ،53ج ،5451، طباطبایی)

ان نزدیک و همسر اهمیت این معنی در مورد دوست، انسان با شخصیتی باید رازدار باشد

را به خاطر ترک  )ص(درآیات فوق خداوند بعضی از همسران پیامبر، بیشتری دارد

که بعضی از  دیآ یبرممجموع این آیات  از .کند یممالمت و سرزنش  داًیشدرازداری 

بلکه مسئله رازداری که ، کردند یمتنها او را با سخنان خود ناراحت  نه )ص(امبریپهمسران 
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-816ص ،84ج ،5014، مکارم) ها نبود در آن زین، یک همسر باوفا است شرائط نیمترمهاز 

سالمت و تعادل خانواده چنان حیاتی است  در حفظ، حفظ اسرار شوهر در خانواده (.880

ستوده و ، کنند زنانی را که اسرار شوهر خود را حفظ می، در آیاتیقرآن کریم که 

زنانی هستند ، ... زنان صالح:قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَی بِ بِما حَفِظَ اللَّهُفَالصَّالِحاتُ ...»فرماید:  می

در مقابل حقوقی که خدا ، اسرار و حقوق او را(، و در غیاب )همسر خود که متواضعند

ی مهمی که از ها آموزهبنابراین یکی از  (04)نساء/..« .کنند یمحفظ ، برای آنان قرارداده

ی است که جایگاه مهمی در حفظ رازدار، برداشت نمود توان یمرهگذر داستان این آیات 

 تحکیم بنیان خانواده دارد.

 تغافل و اغماض 0-3-2

با توجه به نگاه مقدس اسالم به کانون خانواده و جایگاه واالی خانواده در رشد و پرورش  

اسالمی اهمیت فراوانی به تحکیم بنیان خانواده داده ایدئولوژی ، تبع آن جامعه فرد و به

که  شود یزیرا تحکیم این نهاد از دیدگاه اسالمی موجب تعالی فرد و جامعه م، است

ی از صفاتی که از رهگذر این آیات کی .ها را به کمال و تعالی برساند انسان تواند یم

کارهای ناپسند دیگری در ها و  اغماض زن و شوهر از لغزش، یافت به آن دست توان یم

 بهترین الگو باشد. تواند یمدر این زمینه  )ص(امبریپسیره  ؛ کهاست محیط خانواده

و گاه  شود یمدر زندگی مشترک اثر خطاها و اشتباهات همسران متوجه یکدیگر 

چنین مواقعی نوع برخورد همسر  در حقی از دیگری پایمال گردد. شود یمخطایی باعث 

برخورد در این آیه شریفه مشاهده  نمونه این خطا نابخشودنی باشد. هرچند، بسیار مهم است

ی بَع ضِ أَز وَاجِهِ حَدِیثًا فَلَمَّا نَبَّأَت  بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَیهِ عَرَّفَ بَع ضَهُ وَ إِلُّ  یالنَّبوَ إِذْ أَسَرَّ  :شود یم

ذاشتن راز خود با همسرشان خواستار این بوده در میان گ با )ص(أَع رَضَ عَن بَع ضٍ... پیامبر

 (581بقره/«)...هُنَّ لِبَاسٌ لَّکم  وَ أَنتُم  لِبَاسٌ لَّهُن...» ینیعتجسم  اش یخانوادگکه زندگی 

که همسر پیامبر از عهده این راز بر  هرچند .گذارد یمو راز مهمی را با او در میان  باشد

ای افشای راز خود نوعی خیانت محسوب این خط( و 86ص ،5035، آل رسول) نیامد

در مورد کسی که شخصیت اجتماعی او متعلق به عالم بشریت و  خصوص به، شود یم
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زمانی که  اما ؛دستاویزی برای دشمنانش باشد توانسته یمبسا این خطا  جهانی است و چه

که حتی حاضر نشدند  کنند یمچنان بزرگوارانه با او رفتار ، شود یمپیامبر از این خطا مطلع 

 تا کنند یمتمام رازی که همسرشان افشا کرده را به رخ او بکشند و به قسمتی از آن اشاره 

 او هم احساس شرمندگی کمتری کند و هم خود را به تغافل زنند و از خطایش درگذرند

این گذشت در حالی است که این ماجرا در قلب پاک  (.541ص ،5016، گرجی)

تا آنجا که خداوند به دفاع از او پرداخته و با  منفی گذاشته ریتأثح عظیم او و رو )ص(امبریپ

جبرئیل و صالح مؤمنان و مالئکه را هم  تیحما، اینکه قدرت خویش از هر نظر کافی است

 (.811ص ،84ج ،5014، مکارم شیرازی) کند یماعالم 

مزین شدن ، و فرزنددر قبال همسر ، سازی راه اوج و کمال برای خانواده الزمة فراهم

در »متعالی داشته باشد؛ زیرا  یا مرد به صفت متعالی گذشت و ایثار است تا بتواند خانواده

نبودن روحیه گذشت و ایثار و همچنین نادیده گرفتن ، ها یخودخواه، ها اثر لجاجت

و  شود یرفته بزرگ م و رفته کند یمسائلی بروز م، ناچیز یها خطاهای کوچک و ضعف

 (.01ص ،5030، ایزدی« )سازد یعرصه را بر زندگی تنگ م، مشکالت

ثمره کظم غیظ و دوری از خشم و غضب ، تجاهل و تغافل، گذشت، از دیدگاه قرآن

، جا زیرا خشم و غضب و بگومگو کردن طوالنی و بی (504عمران/ آل ) و عصبانیت است

طالق و جدائی و ، یک ویژگی غیرانسانی است که موجب از هم پاشیدن شیرازه زندگی

شدت از آن  غرق شدن در منجالب بسیاری از معاصی و گناهان است که قرآن کریم به

 (6تحریم/ ) شان را از آن دورنگه دارند نهی نموده و مؤمنان را فراخوانده تا خود و خانواده

بر پایه مودت و رحمت که از مصادیق بارز گذشت ، خانواده یگذار بنابراین ارزش

 ؛ وشود یموجب تعالی خود شخص م، از دیدگاه اسالمی عالوه بر تعالی خانواده، باشند یم

ُ  یَغفراللّه اَن تُحبّونَ اَال لْیَص فَحوا وَ لَیعفُوا وَ: »ردیگ یممشمول عفو و گذشت الهی نیز قرار 

خداوند  دیدار ینمباید عفو کنند و چشم بپوشند؛ آیا دوست  ها آنرَحیمٍ:  غفورٌ اللّه و لَکُم

 (88نور/) «شما را ببخشد؟! و خداوند آمرزنده و مهربان است!
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 نفی وابستگی در رستگاری 0-3-4

 داری است. و دین تقوا، گذاری در پیشگاه خداوند مالک ارزش تنها، در سیره هدایتی قران

انسان  توانند ینمکدام  هیچ، ی دنیویها مالکی قومی و ها یبرتر، خانوادگی شرافت، نسب

 لتیفض، همسر ایشان بودن ای، )ص(خدابودن به رسول  منسوب را به کمال حقیقی برسانند.

سنجش درستی و حقانیت هر  شاخص .کنند ینمو مصونیت خاصی برای افراد ایجاد 

 نیا، این اساس بر احکام و اخالق الهی است. با، رفتار و عملکرد آنان مطابقت، شخص

در زندگی و رسالت ایشان  )ص(امبریپگاه عادی همسران شخصیت و جای انگریب، آیات

 .گردد یماز رحلت رسول خدا مرتفع  پس، هرگونه ادعا یا شبهه مرجعیت آنان ؛ واست

ی عَس» شده است: آن پرداخته به، ی از نکات مهمی است که در پرتو داستان آیاتکی نیا

، امید است که اگر او شما را طالق دهد خَیراً مِنْکنَّ ...رَب هُ إِنْ طَلَّقَکنَّ أَنْ یب دِلَهُ أَز واجاً 

ی ازین یباین آیه  در (1)تحریم/« جای شما همسرانی بهتر برای او قرار دهد پروردگارش به

مشرف  )ص(: هرچند شما به شرف زوجیت رسول خدادیفرما یم، خدا را خاطرنشان ساخته

هم ، تنها به تقوی است و بس بلکه، ستها نی لیکن کرامت نزد خدا به این حرف، دیا شده

خداوند  ...فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُح سِناتِ مِنْکنَّ أَج راً عَظِیماً:» که در جای دیگر نیز فرموده: چنان

یعنی خدای تعالی  (83)احزاب/«برای نیکوکاران شما پاداش عظیمی آماده ساخته است.

بلکه ، برای این نیست که همسر اویید، مهیا ساختهاجر عظیم  )ص(امبریپاگر برای شما زنان 

نزد خدا پاداشی ، پس هر یک از شما که نیکوکار نباشد، برای این است که نیکوکارید

ی اجر عظیم مخصوص بعضی از شما همسران عنی، برای تبعیض است «من»حرف  ندارد.

همسران  شود یمبنابراین معلوم ، و آن بعض همان نیکوکاران است است )ص(رسول خدا

وابستگی باعث ( و 113ص ،53ج ،5451، طباطبایی) اند نبودهآن جناب همه نیکوکار 

 .شود ینمرستگاری 

 دلجویی و شفقت 0-3-3

قران کریم درآیات زیادی و در موضوعات مختلفی پیامبر را مورد دلجویی و شفقت  

قرارداده است تا به خاطر دیگران خاطر خود را آزرده نکند. ازجمله در آیه اول این سوره 
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 (5)تحریم/« ... ُّ لِمَ تحَُرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَک تَب تَغِی مَرْضَاتَ أَز وَاجِک یالنَّبیأَیه َا »: دیفرما یم

 ناراحتی از قلب مبارک آن حضرت صادرشده است. کردن رونیببرای  ()لِمَ تُحَرِّمُ خطاب»

ها و  ها و خشونت درباره خشنودی همسران خویش مبالغه فرموده و زحمت که وقتی

خطاب در  هرچند (.508ص ،81ج ،5063، )طبرسی «فرمود یمی آنان را تحمّل ها یبدرفتار

برای جلب رضایت آن همسر مورد عتاب قرارگرفته  ؛ کهاست )ص(امبریپآیه فوق بر 

و  اثر التزام و سوگند در، که از اموری که پروردگار بر او حالل و جایز نموده است. به این

خود را محروم از آن نعمت و امر حالل نموده و بر خود ، منظور کسب رضایت همسر به

و عتاب متوجه به زوجه است که نباید در مقام  در حقیقت اعتراض ؛ امای نمودهریگ سخت

که ایشان ازنظر حسن خلق و حسن  طوری به، برآید و اصرار نماید )ص(ایراد بر رسول خدا

 ،56ج ،5434، حسینی همدانی) اقدام به سوگند نماید، برای ارضاء زوجه، سلوک خود

را  )ص(و پیامبرگرفته ای دیگر مورد تأکید قرار گونه دیگر این مسئله به درآیات (.443ص

مَا أَنزَلْنَا عَلَیک الْقُرْءَانَ »از اینکه رنج و سختی را بر خود متحمل کند بر حذر داشته است: 

در آیه  (8)طه/«زحمت بیفکنی ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را بهلِتَشْقَی: 

که پس از رسالت و نزول قرآن  دیگو یمسخن  )ص(موردبحث از باب تسالی پیامبر اسالم

از سویی همواره مشغول عبادت بود و راحتی را از ، زحمت انداخته بود خودش را بسیار به

که چرا  کرد یمخود سلب کرده بود و از سوی دیگر غصه آن مردم در دلش سنگینی 

 ،6ج تا بی، جعفری) دهند یمو خود را در معرض عذاب الهی قرار  آورند ینمایمان 

لَعَلَّک باخِعٌ نَفْسَک أَلَّا یکونُوا » :دیفرما یمباره  همچنان که در آیه دیگری دراین (.111ص

ها  ی جان خود را از شدّت اندوه از دست دهی به خاطر اینکه آنخواه یم ییگومُؤْمِنِینَ: 

به معنی هالک کردن  ()بر وزن بخش« از ماده بخع»باخع  (0/ شعرا)«آورند ینمایمان 

که تا چه اندازه پیامبر  دهد یمشدت غم و اندوه است. این تعبیر نشان  از، شتنیخو

و از  نسبت به مردم دلسوز و در انجام رسالت خویش اصرار و پافشاری داشت )ص(اسالم

و باز از تشنگی  اند نشستهی در کنار چشمه آب زالل قرآن و اسالم کامان تشنه دید یماینکه 

همه چراغ روشن باز از بیراهه  چرا انسان عاقل با داشتن این ه؛ کناراحت بود، کشند یمفریاد 
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 ،51ج ،5014، ؟)مکارم شیرازیشود یمو نابود  غلطد یم؟ و در پرتگاه فرو رود یم

 (.581ص

 حل یمین 0-3-5

شده  جزای مشخص عبارت است از که سوگند است کفاره، یکی از احکامی فقهی اسالم 

که فرد با شرایط خاصی قسم بخورد و است ؛ و در صورتی سوگندبرای شکستن مفاد 

و  فقیراطعام دادن به ده ، باید یکی از کارهای آزاد کردن یک برده، سپس به آن عمل نکند

کدام از این سه عمل را انجام  یا پوشاندن ده مسکین را انجام دهد. اگر انسان نتواند هیچ

قران کریم  (.885ص ،8ج ،5016، محمدی) دبگیر روزهدرپی  باید سه روز پی، دهد

 :دیفرما یمباره  دراین

مَسَاکینَ مِنْ أَو سَطِ مَا  عَشرَةِوَ لَاکن یؤَاخِذُکم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَیمَانَ فَکفَّرَتُهُ إِطْعَامُ »

تُطْعِمُونَ أَه لِیکم  أَو  کس وَتُهُم  أَو  تحَْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّم  یجَِد  فَصِیامُ ثَلَثَةِ أَیامٍ ذَالِک کفَّارَةُ 

مؤاخذه (، خداوند شما را به خاطر سوگندهای بیهوده )و خالی از اراده أَیمَانِکم  إِذَا حَلَفْتُم :

. دینما یممؤاخذه ، دیا کردهمحکم  (ولی در برابر سوگندهایی که )از روی اراده ؛کند ینم

از غذاهای معمولی است که به خانواده خود ، اطعام ده نفر مستمند، ها گونه قسم کفاره این

کدام از  کسی که هیچ و ؛ یا لباس پوشاندن بر آن ده نفر؛ و یا آزاد کردن یک برده؛دیده یم

که  کفاره سوگندهای شماست به هنگامی، ؛ اینردیگ یمسه روز روزه ، ها را نیابد این

 (.83)مائده/...«  دیکن یمسوگند یاد 

شده  در این آیات راهِ گشودن سوگند در موارد جایز بیان: دیگو یمراغب در مفردات 

حرام است که سوگند خود را ، است؛ یعنی اگر شخصی بر ترک کار بدی سوگند یاد کند

 .شکستن آن با کفّاره جایز است، ولی اگر برای ترک کار خوبی سوگند یاد کند، بشکند

متعدی  «علی»حرف و با  در قرآن آمده )ص(در مورد رسول خدا «فرض »کلمه جا  هر

 هم داخل آنان است )ص(که رسول خدا داللت دارد بر وجوب آن عمل بر همه امت، شده

داللت دارد بر اینکه آن ، آمده «الم»حرف ه وسیل و هر جا این کلمه در مورد آن جناب به

آیه داللت دارد بر اینکه رسول  نی؛ بنابراعمل برای آن جناب ممنوع و حرام نیست

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%88%DA%AF%D9%86%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87
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سوگند خود را  دهد یمو به وی دستور  به ترک عملی سوگند خورده بوده )ص(خدا

فرض اللَّه لکم حنث »نفرمود و « فَرَضَ اللَّهُ لَکم  تَحِلَّةَ أَیمانِکم »چون فرموده:، بشکند

سوگندی که آن جناب  شود یممعلوم ، از حل به معنای گشودن است «تحلة»و « ایمانکم

نه ، و این با سوگند بر ترک عملی مناسب است خورده بود آزادیش را سلب کرده بوده

به معنی تشریع و تعیین « فرض»(. 114ص ،53ج ،5451، طباطبایی) سوگند بر انجام فعلی

، ی: خداوند با تشریع کفاره حل و شکستن سوگندهای شما را چاره کرده استعنی؛ است

 وضع شما داناست و از روی حکمت و صالح است به، چون خدا سرپرست شماست

البته اگر سوگند در موردی باشد که ترک کاری رجحان  (.805ص ،55ج ،5011، قرشی)

اما اگر در مواردی ؛ فاره داردو ک و شکستن آن گناه است باید به سوگند عمل کرد، دارد

در این صورت شکستن آن  ()مانند آیه موردبحث، باشد که ترک آن عمل مرجوح باشد

، مکارم شیرازی) اما برای حفظ احترام قسم بهتر است کفاره نیز داده شود، جایز است

بعد از نزول این آیه و  )ص(امبریکه پ شود یاز احادیث استفاده م (.814ص ،84ج ،5014

یا به ده فقیر غذا داد ( و 805ص ،88ج ،5434، مجلسی) را آزاد کرد یا برده، راهنمایی خدا

 ،88ج ،5450، حر عاملی) حالل و جایز کرد، آنچه را که بر خود ممنوع کرده بودو 

 (.43ص

 بینی در انتظارات واقع 0-3-7

بر  تأکید، ی محور اصلی آنول، است )ص(امبریپهرچند محوریت این آیات خانواده 

رسیدن به سعادت و جلب  و رعایت حق همسر و مساعدت او در انجام وظایف دینی

ی همسر تنظیم ها ییتواناباید انتظارات مشروع خود را نسبت به  زنان رضایت الهی است.

ترک رضایت  ای، همسر خود را وادار به گناه، ی دنیویها نهیزمکنند و نباید برای کسب 

همسران  و )ص(اکرماختصاص به پیامبر  ؛ ودستوری همگانی استپیام  نیا الهی کنند.

این آیات  رینظ (.556ص ،5038، جعفری) آن را شخصی دانست توان ینمایشان نداشته و 

 درآیات دیگری مشاهده نمود: توان یمرا 

أُمَتِّع کنَّ وَ  َ نْیفَتَعَالَُّ قُل لّأَِز وَاجِک إِن کنتُنَّ تُرِد نَ الْحَیوةَ الد نْیا وَ زِینَتَهَا  یالنَّبیأَیه َا »
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 أُسَرِّح کنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا* وَ إِن کنتُنَّ تُرِد نَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ االَْخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ

وبرق  ای پیامبر! به همسرانت بگو: اگر شما زندگی دنیا و زرق أَج رًا عَظِیمًا: لِلْمُح سِنَتِ مِنکنَّ

 و سازم و شما را به طرز نیکویی رهاسازم! مند بهرهی شما را ا هیهدبیایید با  دیخواه یمآن را 

خداوند برای نیکوکاران شما ، دیخواه یماگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را 

این آیات نیز به پیامبر دستور داده تا  (.83، 88)احزاب/« پاداش عظیمی آماده ساخته است.

ی دنیوی ها نتیزدنبال  به، به همسران خویش گوشزد کند که در زندگی مشترک با ایشان

یامبر و کمک همسری پ افتخار، رضایت الهی بلکه، جا نداشته باشند نباشند و توقع مالی بی

این آیات  در به او در انجام رسالت و دستیابی به ثواب اخروی را مدنظر داشته باشند.

ی زندگی با پیامبر کمبودهاو  ها یسخت بر، جای امکانات دنیوی بیشتر شده است به توصیه

 (.111ص ،8ج ،5063، طبرسی) صبر کنند و به دنبال رضایت الهی و سعادت اخروی باشند

مؤثری در  نقش، گفت متعادل ساختن توقعات همسران از یکدیگر توان یمبنابراین 

ی دینی تأکید بر این است که همسران ها آموزه در جهت آرامش و تعالی معنوی آنان دارد.

روی استوار سازند و خوی تعادل خواهی را در خود پرورش  زندگی را بر تعادل و میانه

به  تا ایالت و هواهای خود را کنترل کنندزوجین تم، شده است توصیه نیهمچن دهند.

 (.18ص ،5033، فقیهی) ی واقع بینانه در زندگی برسندها نشیب

 گیری نتیجه

، در قران )ص(درروند این پژوهش روشن گردید که طرح مسائل خصوصی زندگی پیامبر 

ی برا، ها روبرو بوده است و مشکالتی است که پیامبر با آن ها چالشعین اینکه بیانگر  در

کریم با ذکر این مسائل در  قران ی هدایتگری آیات است.ها جنبهگیری مسلمانان از  بهره

را به مخاطب القا  میمفاه، ی جذابها وهیشبا استفاده از  و یی خانوادگیها داستانقالب 

سیره پیامبر را ، زدایی از اسباب نزول صحیح این آیات نموده است. از طرف دیگر با ابهام

 بهترین الگو به مسلمانان معرفی نموده است. عنوان به، ه با اشتباهات همسرانشانمواجه در

، )ص(به ذکر است که ذکر این آیات و بیان مسائل چالشی مربوط به زندگی پیامبر الزم

گونه که نازل  تحریفی درآیات اتفاق نیفتاده است و همان که این نکته است انگریب
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 اند. شده تقلی بعد منها نسل به، اند دهیگرد

 توان یم، شده در این زمینه با بررسی اسباب نزول صحیح سوره تحریم و تفاسیر مطرح

جریان دیگری که در میان مسلمانان برای تضعیف جایگاه اجتماعی  به، در کنار جریان نفاق

نفوذ کرده  زین، که این جریان به درون خانه ایشان ای گونه به، ی بردپ، کرد یمپیامبر تالش 

 برخی از همسران پیامبر با آن همدست شده بودند. و بود

دریافت این است که ذکر این مسائل در  توان یمنکته دیگری که از ذکر این آیات 

قران باعث جلوگیری از به وجود آمدن شبهات اعتقادی و سیاسی فراوانی درزمینة مسائل 

 از .ردیگ یماز باورهای غلط را در جامعه  و جلوی بسیاری شود یممربوط به همسران پیامبر 

منتفی ، مرجعیت همسران پیامبر در قران شبهه، طرف دیگر با رفع ابهام از تفاسیر این آیات

 .گردد یم
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 نقض شبهه .0نمودار 

 

 
 هدایتگری آیات .2نمودار 

 نقد شبهه

 ممنوع کردن وجوه و نظایر واژه حرام

 سیره پیامبر و عدالت همگانی تعارض حلیت و بی عدالتی

 تعدد زوجات و مصالح امت
 عنصر زمان
 سیاسی -مصالح اجتماعی 

 مصالح دینی

 توطئه علیه پیامبر≠ حسادت زنانه  تعارص سیاق با شبهه  

 منابع ناقص و غیر معتبر
 ضعف اسناد

 وجود اسرائیلیات

 اضطراب متن ، تعارضات درونی
 اختالف در نام اشخاص
 تعارض در سبب نزول

 هدایتگری آیات

 واقع بینی در انتظارات
تَبتَغی مَرضاتَ )

 ...(اَزواجِکَ

 حل یمین
فَرَض اهللُ لَکُم )

 ...(تَحِلَّه

 شفقت
 ...(لِمَ تُحَرِّم)

 نفی وابستگی
اِن طَلَّقَکُنَّ اَن یُبدِلَهُ اَزواجاً )

 ...(خَیرا

 تغافل
عَرَفَ بَعضُهُ و اعرَضَ )

 ...(عن بَعض

 رازداری
اَسَرَّ النَّبیِّ بَعضَ  )

 ...(اَزواجِهِ
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