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در آیهی سیام سورهی احزاب
چکیده :پژوهش حاضر که مورد توجه خوانندگان گرامی قرار
خواهد گرفت ،به بررسی یکی از تأثیرگذارترین آیات قرآنی
میپردازد که در ارتباط مستقیم با عملکرد برخی از همسران
پیامبر؟ص؟ با آن حضرت میباشد.
آی ـهی س ـیام از ســورهی مبارکهی اح ــزاب ،از گناه زشــت و
فاحشهی آشــکــاری پــرده بر مــیدارد که برخی از همسران
پیامبر؟ص؟ در زمــان آن حضرت مرتکب شــده و یا در آینده
مرتکب خواهند شد .تنوع نظر و اختالف آراء میان مفسران
در این آیه و اینکه حقیقت این فاحشه چه میباشد؟ مد نظر
این پژوهش قرار دارد.
اهمیت بحث آنجا آشکارتر میشود که بر اساس منطوق آیه،
ارتکاب این فاحشه عذاب دوچندان را در پیشگاه الهی به
همراه خواهد آورد.
ّ
کلیدواژهها :عایشه ،ام المؤمنین ،فاحشهی مبینه ،عذاب
مضاعف ،عنکبوت ،خیانت.
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1.مقدمه
بحـث از مفـردات و واژگان قرآنـی و کشـف روابـط معنایـی میـان واژگان از
مهمتریـن و جذابتریـن مباحـث و شـاخههای علـوم قرآنـی بـه حسـاب میآیـد.
تحلیـل محتوایـی ایـن واژگان و پـی بـردن بـه حد و مرز معنایی آن بـه خوبی نقاب از
چهـرهی آیـات قـرآن بـه کنار زده و در مسـیر ابهامزدایی ،رمزگشـایی آیات و پی بردن
بـه الیههـای درونـی و باطنـی آیـات مـا را یـاری خواهنـد داد.
آنچـه در پژوهـش حاضـر بـه آن خواهیـم پرداخـت بررسـی واژه فاحشـه در آیـه
سـیام از سـوره احـزاب اسـت کـه متصـف بـه صفـت مبینـه گشـته اسـت.
مفسـران از دیربـاز تـا کنـون بـه هنـگام پرداختـن بـه ایـن آیـه در تفاسـیر خـود
مصادیـق گوناگونـی را بـرای فاحشـه برشـمردهاند کـه در ایـن مقاله بـه مهمترین آنها
اشـاره خواهیـم کـرد.
اهمیـت بحـث آنگاه بیشـتر مشـهود و هویـدا خواهـد شـد کـه بدانیـم فاحشـهی
مـورد اشـاره ،مربـوط بـه برخـی از زنـان پیامبـر؟ص؟ و نـه همـهی آنهـا میباشـد.

2.نگاهی به زندگی عایشه
یکـی از بانـوان تأثیـر گـذار در اسلام عایشـه اسـت ،وی دختـر ابوبکـر از خانـدان
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«تیـم» و مـادرش ّامرومـان دختـر عامـر بـن عویمـر از قبیلـه بنیکنانـه بـود (ابـن سـعد،
 1410ق ،ج  ،8ص )46؛ (بلاذری 1959 ،م ،ج  ،1ص  .)409او در سـال چهـارم یـا
پنجـم بعثـت در مکـه بـه دنیـا آمد( .عسـکری ،1390 ،ج  ،1ص 45؛ ابنحجر1415 ،
«ام عبـداهلل»؛ ّ
ق ،ج  ،8ص  .)24از القابـش ّ
«ام المؤمنیـن» و «حمیـرا» را میتـوان
نـام بـرد( .عسـکری ،همـان).
عایشـه ،یـک سـال و بـه قـول طبـری دو سـال و نیـم پیـش از هجـرت در مدینـه از
سـوی پـدرش ابوبکـر بـه نامـزدی پیامبر؟ص؟درآمد و کمتر از یک سـال پس از هجرت
آنـان بـه مدینـه منـوره بـه خانـه پیامبـر اسالم؟ص؟مشـرف گردیـد (نمـازی 1412 ،ق،
ج  ،2ص .)324
وی بعـد از وفـات حضـرت خدیجـه؟اهع؟و پـس از ازدواج حضـرت محمـد؟ص؟ بـا
سـوده ،دختر زمعه بن قیس در سـن نه سـالگی به همسـری پیامبر اسلام؟ص؟ درآمد
(القرطبی 1412 ،ق ،ج  ،4ص  )1881و این زندگی زناشـویی ،نه سـال و پنج ماه به
طـول انجامیـد .پیامبـر ا کـرم ؟ص؟ در مـاه شـوال سـال یازدهـم بعثت با عایشـه ازدواج
کردنـد (ابـن سـیدالناس 1414 ،ق ،ج  ،2ص  )368و مهریـهی ایشـان را چهارصـد
درهـم قراردادنـد (سـهیلی 1412 ،ق ،ج  ،7ص .)534
عایشـه ،همسـن و سـال حضـرت فاطمـه زهـرا؟اهع؟ ،دختـر رسـول خـدا؟ص؟ بودنـد
و چـون عالقـهی زیـاد رسـول خـدا؟ص؟ بـه دختـر و دامادشـان حضـرت علـی ؟ع؟ و
فرزندانشـان را میدیـد در باطـن ناراحـت و عصبانـی میشـد و چـون خـود دارای هیچ
فرزنـدی نشـده بـود ،وجـود فرزندان فاطمه زهرا؟اهع؟ برایش دشـوار بود ،برای جبران
ایـن کمبـود روحـی ،خواهـر زادهاش عبـداهلل بـن زبیـر را بـه نـزد خویـش آورد و او را از
خردسـالی نگهداری کرد و بدینجهت به ّام عبداهلل معروف شـد (سـهیل بن قیس،
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 ،1375ص .)415
ً
نقلشـده کـه پیامبـر؟ص؟ ،عایشـه را حمیـرا خوانـده و معموال ایشـان را با این لقب
مخاطـب قـرار میدادنـد (دینـوری 30 ،ق ،ص  .)82در ایـن بـاره روایتـی هم مشـهور
َ َّ
اسـت که بر اسـاس آن پیامبر؟ص؟ به عایشـه فرمودند« :کلمینی یا حمیرا» یعنی :ای
حمیـرا بـا من سـخن بگوی.
گفتهشـده نخسـتین بـار غزالـی در کتـاب «احیـاء علـوم الدیـن» چنیـن حدیثـی
ََ
را نقـل کـرده اسـت و پیـش از آن در هیـچ کتابـی نیامـده اسـت .چنانکـه الف ّت ِنـی از
علمـای اهلتسـنن (متوفـی  986ق) نوشـته« :آنچـه غزالـی نقـل کـرده ،هیچ اصل و
ریشـهای نـدارد (همـو 986 ،ق ،ص  .)196سـید مرتضـی عسـکری از علمـای شـیعه
نیـز هیـچ اصـل و اساسـی بـرای آن قائـل نیسـت و آن را از جعلیـات غزالـی میدانـد کـه
بـه دروغ و افتـرا بـه پیامبـر؟ص؟ نسـبت داده اسـت (همـو 1418 ،ق ،ص .)25
در منابـع تاریخـی اهلتسـنن بـه صـورت اختصاصی و مفصل به عایشـه و فضائل
او پرداختـه شـده اسـت (ابـن اثیـر 1409 ،ق ،ج  ،6ص )191-189؛ (العسـقالنی،
 1424ق ،ج  ،7ص )83؛ (الصالحـی الشـامی 1414 ،ق ،ج  ،11ص .)164
آنـان او را اهـل علـم و ادب معرفـی کردهانـد کـه آن را از پـدر خویـش فـرا گرفتـه بود
و در طـب هـم دسـتی داشـت (احمـد بـن حنبـل 241 ،ق ،ج  ،6ص  .)67همچنیـن
در بـارهی وی گفتهشـده کـه نسـبت بـه آیـات نازلشـده ،احـکام الهـی ،سـنتهای
اسلامی ،شـعر ،جنگهـای عـرب ،قضـاوت و نسبشناسـی هـم عالـم بـوده اسـت
(ذهبـی 1413 ،ق ،ج  ،2ص .)183
عایشـه ،از راویـان سـخنان و سـیرهی پیامبـر؟ص؟ اسـت و تعـداد روایاتـی کـه از او
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نقـل شـده اسـت بـه  2210روایـت میرسـد (المقریـزی 1420 ،ق ،ج  ،6ص .)43
یکـه سـهم دیگـر همسـران رسـول خـدا؟ص؟ در مجمـوع  612حدیـث اسـت .در
در حال 
مسـند احمـد  2270روایـت از عایشـه نقلشـده و در کتـاب صحیـح بخـاری و مسـلم
 1200روایـت در بـاب احـکام فقهـی از ایشـان آمـده اسـت کـه  290مـورد آن توسـط
عایشـه نقـل شـده اسـت و از ایـنرو اهلتسـنن قائلنـد کـه عایشـه یک چهارم شـریعت
را حمـل میکنـد بخشـی از روایـات کـه در منابـع روایـی نقلشـده مـورد نقـد و بررسـی
پژوهشـگران شـیعی قـرار گرفتـه اسـت (نـک :عسـکری 1418 ،ق ،ص .)32
اهلتسـنن گزارشهایـی دربـارهی عالقـهی زیـاد پیامبـر؟ص؟ بـه عایشـه نقـل
میکننـد تـا او را محبوبتریـن همسـر پیامبـر اسلام؟ص؟ معرفـی نماینـد ،آنـان طبـق
همیـن روایـات عایشـه را دارای فضایـل بسـیاری میداننـد در مقابـل شـیعه فضایلـی
را کـه در منابـع اهلتسـنن دربـارهی عایشـه نقـل کردهانـد ،سـاختگی و غلوآمیـز
دانسـته و بـا اسـتناد بـه روایـات متعددی ماننـد ماجرای افک (نک :نـور ،)۲۶-۱۱ ،و
سـورهی تحریـم معتقدنـد رفتـار عایشـه بـه ناراحتـی و خشـم پیامبـر اسلام؟ص؟ منجـر
شـده اسـت و یـا سـخنانی از وی را یـادآور میشـوند کـه از عایشـه گالیـه داشـته اسـت
(همـان ،ص .)39
عایشـه پـس از پیامبـر؟ص؟ بـه مـدت چهـل و هفت و یا چهل و هشـت سـال زندگی
کـرد و سـرانجام در سـن  66سـالگی در دهـم شـوال سـال  58هجـری قمـری (یـا سـال
 57ق) درگذشـت .ابوهریـره بـر او نمـاز خوانـد و در قبرسـتان بقیـع بـه خـاک سـپرده
شـد (الذهبـی 1413 ،ق ،ج  ،4ص )164؛ (ابـن اثیـر 1417 ،ق ،ج  ،3ص .)520
برخـی نیـز زمـان وفـات او را هفدهـم رمضـان همـان سـال گفتهاند (المقریـزی1420 ،
ق ،ج  ،6ص  .)42دربـارهی علـت مـرگ عایشـه ،اختلاف نظـر وجـود دارد .عـدهای
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بـر خلاف اهلتسـنن کـه مـرگ او را طبیعـی دانسـتهاند ،بـا اسـتناد بـه منابـع ،معاویـه
را عامـل قتـل عایشـه میداننـد کـه بـا مکـر و حیلـه خـود ،چالـهای کنـد و او را در آن
انداخـت (بیاضـی 1384 ،ق ،ج  ،3ص  .)48علـت ایـن امـر را اعتـراض عایشـه بـه
بیعـت گرفتـن معاویـه بـرای یزیـد گفتهانـد (حرعاملـی 1425 ،ق ،ج  ،2ص .)402
قائلان بـه قتـل عایشـه ،روز ایـن اتفـاق را آخـر ذیالحجـه دانسـتهاند.

3.شهرت به ّام المؤمنین
عایشـه ،مشـهور به ّام المؤمنین در میان همسـران پیامبر؟ص؟ به دلیل فعالیتها
و جهتگیریهای سیاسـی و نقشـی که پس از شـهادت پیامبر؟ص؟ ایفا کرد ،شـهرت
فراوانی دارد.
ّام المؤمنیـن لقـب همسـران پیامبرگرامـی اسلام بـود ،ایـن عنـوان برگرفتـه از
َّ َ
َ ُ
<الن ِبـی أ ْو َلـی ِب ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
یـن ِم ْـن أنف ِس ِـه ْم
بخشـی از آیـهی  6سـورهی احـزاب اسـت.
َ
َُ
َوأ ْز َو ُاج ُـه أ ّم َه ُات ُه ْـم> یعنـی :پیامبـر بـه مؤمنـان از خودشـان سـزاوارتر [و نزدیکتـر]
اسـت و همسـرانش مـادران ایشـانند.
بـر اسـاس ایـن آیـه ،همانگونـه کـه رسـول خـدا؟ص؟ پـدر روحانـی امـت اسـت،
همسـران پیامبـر؟ص؟ بـه منزلـهی مـادر مؤمنـان هسـتند ،البتـه مـادر معنـوی و
روحانـی .بایـد دانسـت کـه تأثیـر ایـن ارتبـاط و پیونـد معنـوی و مـادی ،تنهـا حرمـت
ازدواج و حفـظ احتـرام زنـان پیامبـر؟ص؟ بـوده اسـت (نـک :مـکارم شـیرازی۱۳۷۱ ،
ش ،ج  ،17طباطبایـی ۱۳۵۰ ،ش ،ج 10؛ طبرسـی ،بیتـا ،ج  )8امـا نـه بـه لحـاظ
شـخصیت خودشـان (مثبـت یـا منفـی) بلکـه بـه لحاظ انتسـاب به پیامبر؟ص؟ اسـت؛
وگرنـه بـر اسـاس آیـهی دوم سـورهی مجادلـه مـادر هرکـس همـان شـخصی اسـت که
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ُ
َّ َّ
َ
او را بـه دنیـا آورده اسـت<ِ :إ ْن أ َّم َه ُات ُه ْـم ِإل الل ِئـی َول ْد َن ُه ْـم> یعنـی :مـادران آنهـا تنهـا
کسـانیاند کـه ایشـان را زادهانـد.
پـس عایشـه نیـز ماننـد دیگرهمسـران پیامبـر؟ص؟ فقـط بـه خاطـر اینکـه همسـر
پیامبر؟ص؟است ّ
«ام المؤمنین» خوانده میشود و معنای آن هم فقط به پیامبر؟ص؟
وعـدم جـواز ازدواج بـا همسـران پیامبـر؟ص؟ بـه جهـت همیـن حکـم میباشـد وگرنـه
مسـئلهی محرمیـت و نـگاه کردن به همسـران پیامبر؟ص؟ بـرای هیچکس جز محارم
آنهـا مجـاز نبـود (طبرسـی ،بیتـا ،ج  ،8ص 122؛ قرطبی ۱۳۸۷ ،ق ،ج  ،14ص 82؛
مـکارم شـیرازی ۱۳۷۱ ،ش ،ج  ،17ص .)204
تفاسـیر زیـادی از اهلتسـنن ،تصریـح دارنـد کـه منظـور از ّام المؤمنیـن بـودن
همسـران پیامبـر ،حرمـت ازدواج و عظمـت احتـرام آنـان اسـت ،چـرا کـه میفرمایـد:
َ
َ َّ َ َ َ ْ ُ َ
َ َ
َ
کم َ
الل َول أ ْ
<و َما َ
کحوا أ ْز َو َاج ُه ِم ْن َب ْع ِد ِه أ َب ًدا إ َّن َذ ِل ْ
کم أ ْن ُت ْؤ ُذوا َر ُ
کان ل ْ
کان
ن
ت
ن
ول
س
ِ
ِ
ع ْن َـد َّ
الل َع ِظ ًیمـا> (األحـزاب )۵۳ ،یعنـی :و شـما حـق نداریـد رسـول خـدا را برنجانیـد،
ِ
ِ
ً
و مطلقـا [نبایـد] زنانـش را پـس از [مـرگ] او بـه نـکاح خـود درآوریـد ،چـرا کـه ایـن [کار]
نـزد خـدا همـواره [گناهـی] بـزرگ اسـت.
حـال آنکـه بـه نظـر میرسـد ایـن آیـه در صـدد بیـان حکـم حرمـت ازدواج بـا
همسـران پیامبـر؟ص؟ اسـت و هیـچ مزیـت دیگـری بـرای ایشـان نـدارد چنانچـه بـه
چنـد روایـت در ایـن زمینـه اشـاره میشـود:
در برخـی از منابـع آمـده کـه زنـی بـه عایشـه گفـت :ای مـادر ،عایشـه جـواب داد:
مـن مـادر تـو نیسـتم ،مـادر مـردان شـما هسـتم ،ایـن مطلـب اشـاره بـه ایـن دارد کـه
منظـور از ّام المؤمنیـن یعنـی فقـط ایـن عبـارت در مـورد همسـران پیامبـر؟ص؟ بـهکار
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مـیرود بـه خاطـر اینکـه ازدواج بـا آنهـا حـرام اسـت و نیـز ایـن عبـارت فقـط در مـورد
مـردان تنهـا صـادق اسـت (قرطبـی ۱۴۱۲ ،ق ،ج  ،14ص  .)82الزم بـه ذکـر اسـت که
اسـتفاده از ضمیـر جمـع مذکـر در تعبیـر «ام المؤمنیـن» خـود داللت بر ایـن گفتار دارد.
ْ
ّ
در ادامـه آیـهی  30سـوره األحـزاب خداونـد میفرمایـد< :یـا ِن َس َـاء َالن ِبـی َم ْـن یـأ ِت
ََ
َ َ َ
َّ
َ َ ْ ََ َْ َ ُ ْ َ
ْ َّ َ َ ُ َ َ
الل ِیس ً
ـیرا>
یـن و
ف
کان ذ ِلـک علـی ِ
ِمنکـن ِبف ِاحش ٍـة مبین ٍـة یضاعـف لهـا العـذاب ِضع ِ
زشـت آشـکاری کنـد،
یعنـی :ای همسـران پیامبـر ،هـر کـس از شـما مبـادرت بـهکار ِ

عذابـش دو چنـدان خواهـد بـود؛ و ایـن بـر خـدا همـواره آسـان اسـت.
َّ َ ُ َ
ّ
و در آیـات بعـد از آن میفرمایـد< :یـا ِن َ
سـاء ِإ ِن
سـاء الن ِب ِّـی ل ْسـت َّن کأ َح ٍـد ِم َـن ِالن ِ
ََ
ّاتق ْی ُتـن…> (األحـزاب )۳۲ ،یعنـی :شـما بـه ماننـد سـایر زنـان نیسـتید ،اگـر تقـوای
خداونـد را پیشـه کنیـد .از ایـن آیـات معلـوم میشـود همسـری پیامبر؟ص؟تضمینـی
بـرای زدوده شـدن بدیهـا از ایشـان نخواهـد بـود و سـپری در برابـر همـهی بدیهـا
نیسـت و همسـر پیامبـر اسلام؟ص؟ هـم میتوانـد همچـون همسـر برخـی از پیامبـران
ماننـد :همسـر نـوح و لـوط همسـران خوبـی بـرای پیامبر؟ص؟نباشـند.
لقـب ّام المؤمنیـن بـرای عایشـه تـا آخـر عمـر باقـی نمانـد ،زیـرا پیامبر؟ص؟حـق
طلاق زنـان خویـش را بـه امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ و جانشـینان بـه حـق ایشـان داده
بودنـد .پیامبـر ا کـرم؟ص؟ بـه موال علی؟ع؟ :فرمودند ای ابوالحسـن همانا شـرف ّ
((ام
المؤمنیـن)) بـرای زنـان مـن باقـی اسـت تـا زمانی که اطاعـت خداکنند ،پـس هرکدام
از آنانکـه خـدا را بـه واسـطه خـروج بـر تـو عصیـان کـرد او را طالق بده (محـدث نوری،
 ۱۴۰۸ق ،ج  ،2ص .)93
ایـن وظیفـه بعـد از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه امـام حسـن؟ع؟ و بعـد از ایشـان به امام
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حسـین؟ع؟ منتقـل شـد و امـام حسـین؟ع؟ عایشـه را طلاق دادنـد ،شـیخ حـر عاملـی
در کتـاب «اثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات» از کتـاب «اثبـات الوصیـة» از قـول
مسـعودی ،از علمـای اهلتسـنن اینچنیـن نقـل میکنـد کـه :پـس از مکـری کـه
عایشـه کـرد (مقصـودش جلوگیـری امـام حسـین ؟ع؟ از دفـن حسـن بـن علـی؟ع؟ در
جـوار جـدش رسـول خـدا؟ص؟) امـام حسـین؟ع؟ طالقـش را برایـش فرسـتاد و رسـول
خـدا ؟ص؟ فرمودنـد :بعضـی از زنهـای مـن در روز رسـتاخیز مـرا نخواهند دیـد و او زنی
اسـت کـه اوصیـای بعـداز مـن طالقـش خواهنـد داد (حـر عاملـی 1425 ،ق ،ف ،72
ح .)903

4.فاحشهی مبینه

ْ
َ ْ َ
ّ
ْ َّ َ َ
یض َاعـف ل َهـا
کـن ِبف ِاحش ٍـة ُم َب َین ٍـة
خداونـد در آیـهی <یـا ِن َس َـاء َالن ِبـی َم ْـن یـأ ِت ِمن
ََ
َْ َ ُ ْ َ َ َ َ
َّ
الل ِیس ً
ـیرا> (األحـزاب )۳۰ ،و آیـات بعـد نسـبت بـه
العـذاب ِضعفی ِـن و
کان ذ ِلـک علـی ِ
زنـان و همسـران پیامبـر؟ص؟ آیاتـی نـازل فرمـوده و دسـتوراتی نسـبت بـه آنهـا اعلام
داشـته اسـت کـه یکـی از آنهـا دوری از گنـاه و معصیـت آشـکار اسـت کـه بـه عنـوان
«فاحشـهی مبینـه» تعبیـر شـده اسـت.
از آنجایـی کـه میفرمایـد :ای همسـران پیامبـر! هرکـدام از شـما کـه گنـاه آشـکار
فاحشـی مرتکـب شـود عـذاب وی دوچنـدان خواهـد بـود و ایـن بـرای خداونـد آسـان
اسـت( .األحـزاب.)30 ،
بـا توجـه بـه اینکـه «فاحشـه» در زبـان فارسـی معـادل عمـل زشـت و ناپسـند (زنـا)
قـرار گرفتـه ولـی در زبـان عربـی معنـای گسـتردهتری دارد و بـه هـر کارناشایسـت و
یشـودکه در ذیـل بـه آن میپردازیـم:
پسـتی گفتـه م 
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معنا شناسی فاحشه در کالم اهل لغت
«الفاحشـه و کل شـی جـاوز حـده فهـو فاحـش … و یسـمی الزنـی فاحشـه»
(الجوهـری 1404 ،ق ،ج  ،3ص  .)1014یعنـی :هـر چیـزی کـه از انـدازهی خویـش
تجـاوز کـرد فاحـش خوانـده میشـود
بنابرایـن تعریـف مناسـب اسـت هـر گناهـی فاحـش و فاحشـه خوانـده شـود ،زیـرا
بنـدهی عاصـی پـا را از حـد خـود بیـرون نهـاده و از حـد بندگـی تجـاوز کـرده اسـت.
«و قد تکرر الفحش و الفاحشـه و الفواحش فی الحدیث ،و هوکل ما یشـهر قبحه
مـن الذنـوب و المعاصـی و کثیـرا مـا تـرد الفاحشـه بمعنـی الزنـا .و کل خصلـه قبیحـه
فهـی فاحشـه مـن اال قـوال و االفعال»(ابـن اثیـر 1364 ،ش ،ج  ،2ص  .)215یعنـی:
مـراد ایـن اسـت کـه هـر چیز زشـت ماننـد گناهان ،فاحشـه و فحش و فواحـش نامیده
یشـود البتـه در مـوارد بسـیاری (فاحشـه) بـه زنـا اطلاق میشـود و هر خصلت زشـت
م 
خـواه در گفتـار و خـواه در کـردار فاحشـه نامیده میشـود .بنابر این هر گناهی فاحشـه
است.
«الفاحشـه عبـارة عـن القبیـح علـی قدرموقـع النهـی و مبلغ الزجر» (السـید الشـریف
الرضی 1325 ،ق ،ص  .)318یعنی :فاحشـه عبارت اسـت از زشـتی به میزان نهی و
زجری که به آن اشـاره شـده اسـت.
«فاحشـه مـا عظـم قبحـه من االفعـال و االقوال» (راغـب اصفهانی 1404 ،ق ،ص
 .)374یعنی :فاحشـه عبارت اسـت از کردار و گفتار بسـیار زشـت.
از گفتـار اهـل لغـت چنیـن بـر میآیـد کـه زشـتیها بـر دو قسـم اسـت ،برخـی
زشـتتر و برخـی زشـت .و لفـظ فاحشـه بـرای قسـم اول وضـع شـده اسـت ،امـا وجـود
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ایـن تقسـیمبندی در محیـط شـر ع یعنـی گناهـان و معاصـی محـل تردیـد اسـت،
زیـرا تقسـیم معاصـی بـه دسـت شـر ع مقـدس اسـت نـه عـرف ،شـارع اسـت کـه روشـن
میسـازد کـدام گنـاه قبیـح و کـدام گنـاه قبیحتـر اسـت و چنیـن تقسـیمبندی انجـام
نگرفتـه اسـت.
ممکـن اسـت تصـور شـود کـه گناهـان در شـر ع دو قسـماند :کبایـر و صغایـر و
مـراد از فاحشـه ،گناهـان کبیـره اسـت؛ ولـی ایـن مطلـب نادرسـت اسـت زیـرا ملاک
کبیـره و صغیـره در شـر ع مشـخص نگردیـده اسـت بلکـه آن دو از امـور نسـبی هسـتند
(الحویـزی 1412 ،ق ،ج  ،1ص .)510

4.1.نظر مفسران در بارهی آیه
مرحوم طبرسـی در مجمعالبیان چنین بیان داشـته اسـت :مقصود از «فاحشـهی
مبینـه» گنـاه آشـکار اسـت .عالمـه طباطبایی در تفسـیرالمیزان دربـارهی این مبحث
چنیـن اشـاره نمـوده کـه :فاحشـه عبـارت اسـت از کار بسـیار زشـت کـه همـان گنـاه
کبیـره اسـت؛ هماننـد -1 :آزاردادن پیامبـر (ایذاءالنبـی) -2 ،دروغ بسـتن -3 ،غیبـت
کـردن و ماننـد آنهـا؛ (مبینـه) بـه معنای آشـکار اسـت.
بـه تعبیـر «ایذاءالنبـی؟ص؟» اشارهشـده کـه همـان آزار و اذیتـی کـه بـه پیامبـر؟ص؟
داده شـده اسـت .آزار ،یعنـی مسـخره کـردن ،پرخاشـگری و توهیـن و … کـه هیـچ
اشـارهای به جنس آزار نشـده اسـت ،چنانچه طبق روایات و احادیث وارده ،منظور
از ایـن کالم قیـام مسـلحانه در برابـر امامـان معصوم؟مهع؟اسـت.
ّ
حمـاد گویـد :از امـام صـادق؟ع؟ از تفسـیر ایـن آیـه پرسـیدم ،حضـرت فرمودنـد:
مـراد از «فاحشـهی مبینـه» قیـام مسـلحانه در برابـر امامـان معصوم؟مهع؟اسـت.
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ابوجعفـر محمدبـن جریـر طبـری ،در کتـاب تاریـخ طبـری؛ مقصـود از «فاحشـهی
مبینـه» را ارتـکاب زنـا دانسـته اسـت کـه موجـب حـد میشـود( .همـو 548 ،ق ،ج ،1
ص .)249
فیـض کاشـانی در تفسـیر صافـی چنیـن بیـان مـیدارد؛ فاحشـه ،خـروج با شمشـیر
اسـت (فیـض کاشـانی ،1373 ،ج  ،2ص )428؛ همچنیـن در تفسـیر کنزالدقایـق و
بحرالغرایـب از قمـی مشـهدی آورده شـده اسـت (همـو 1366 ،ش ،ج  ،1ص )312
و بحرانـی در البرهـان فـی تفسـیرالقرآن نیـز آورده اسـت( .همـو 1416 ،ق ،ج  ،2ص
.)53
محمـد بـن عبـاس از ابـو عبـداهلل؟ع؟ نقـل میکنـد کـه آن حضـرت بـه مـن فرمود:
آیـا معنـی فاحشـهی مبینـه را میدانـی؟ عـرض کـردم :نـه! ایشـان فرمودنـد :کشـتن
امیرالمومنییـن؟ع؟؛ یعنـی اهـل جمـل هسـتند.
بروجـردی در تفسـیر جامـع چنیـن بیـان میدارنـد :حریـر از حضـرت
صادق؟ع؟چنیـن روایـت کـرده اسـت ،از ایشـان معنـای <بفاحشـه مبینـه> را سـئوال
کـردم؛ فرمودنـد :مـراد از فاحشـهی مبینـه مخالفـت علنـی و آشـکار علیـه امـام وقـت و
خـروج بـا شمشـیر اسـت .همانطورکـه عایشـه بـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خـروج نمـوده و
لشـکری فراهـم و جنـگ جمـل را ایجـاد کـرد.
مـکارم شـیرازی در تفسـیر نمونـه بیـان داشـته اسـت کـه ،منظـور از فاحشـهی
مبینه ،گناهان آشـکار اسـت و میدانیم مفاسـد گناهانی که از افراد با شـخصیت سـر
میزنـد بیشـتر در زمانـی خواهـد بـود کـه آشـکارا باشـد.
راغـب اصفهانـی در المفـردات فـی غریـب القـرآن ،مـراد از فاحشـه را زنـا بیـان
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میکنـد( .همـو 1404 ،ق ،ص  .)374الحویـزی در کتـاب مشـهور خـود بـه نـام
تفسـیر نورالثقلیـن بـه نقـل از ابـن عبـاس دربـارهی کلمـهی «فاحشـهی مبینـه»
اعلام مـیدارد کـه مـراد سـرپیچی از شـوهر و بداخالقـی زن در قبـال همسـرش اسـت
(الحویزی 1412 ،ق ،ج  ،1ص  .)249از بیان مصادیق مختلف در تفاسیر یاد شده
بـه دسـت میآیـد کـه فاحشـه ،دارای مفهومـی فراتـر و در برگیرنـدهی همـهی مـوارد
یادشـده و غیـرآن اسـت و آن عبـارت از سـرپیچی در مقابـل فرمانهـای خداونـد کـه
همـان مطلـق معصیـت اسـت .مقابلـه بیـن ایـن آیه و آیـه بعد از آنکه همـان آیهی 31
سـورهی األحـزاب میباشـد بـر معنـای یـاد شـده قرینـه اسـت:
َ
َ
<و َم ْـن ْیق ُن ْـت م ْنک َّـن َّل َو َر ُسـوله َو َت ْع َم ْـل َصال ًحـا ُن ْؤت َهـا َأ ْج َر َهـا َم َّر َ
َ
یـن َوأ ْع َت ْد َنـا ل َهـا
ت
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ً
ِر ْزقـا ِکر ًیمـا> (األحـزاب )۳۱ ،یعنـی :و هـر کـس از شـما خـدا و فرسـتادهاش را فرمـان
ََ
روزی نیکو فراهم
بـرد و کار شایسـته کنـد ،پاداشـش را دو چنـدان میدهیم و برایـش ِ
خواهیـم سـاخت.
ْ
توضیـح اینکـه «یق ُن ْـت» از مـادهی قنـوت و بـه معنـای اطاعـت اسـت و مفـاد آیـه
چنین اسـت :هرکس از میان شـما مطیع خدا و پیامبر؟ص؟ باشـد و عمل صالح انجام
دهـد پـاداش او دو برابـر اسـت و بـرای آنهـا رزق کریـم آمـاده کردهایـم .در آیـهی مـورد
بحث که در مقابل آن اسـت و میفرماید :هرکدام از شـما سـرپیچی کند عذاب او دو
برابـر خواهـد بـود و ایـن کار بـرای خداونـد آسـان اسـت ،قرینـه دیگـر بر این آیه اسـت.
سـاء َّالنبـی َل ْس ُـت َّن َک َأ َحـد م َـن ّ
سـاء إن َّات َق ُیت َّـن َفلا َت ْخ َض ْع َـن ب ْال َق ْـول َف ْ
<یـا ِن َ
یط َم َـع
الن
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ً
َْ
َّ
ُْ َ ً
الذی فی قل ِب ِه َم َر ٌض َو قل َن ق ْوال َم ْع ُروفا>(األحزاب )۳۲ ،یعنی :ای همسران پیامبر،
شـما ماننـد هیچیـک از زنـان [دیگـر] نیسـتید ،اگـر َس ِـر پـروا داریـد پـس بـه نـاز سـخن
مگوییـد تـا آنکـه در دلـش بیمـاری اسـت طمـع و رزد؛ و گفتـاری شایسـته گوییـد.
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در ایـن آیـه ،ملاک برتـری زنـان پیامبـر؟ص؟ کـه عبـارت از داشـتن تقوا اسـت بیان
کـرده اسـت و مفـاد آیـات در کنـار همچنیـن اسـت -1 :از فرمـان خدا سـرپیچی نکنید.
 -2از خداونـد اطاعـت کنیـد -3 .ملاک برتـری ،تقوا اسـت.

4.2.علت مقید شدن فاحشه به صفت مبینه
زشـتکاری گاهـی آشـکار و در برابـر چشـم دیگـران اسـت و گاهـی پنهـان و تنهـا
میـان گنـهکار و خداونـد اسـت و دیگـران از آن اطالعـی ندارنـد .زشـتی از هـر نوع باشـد
فاحشـه و گنـاه اسـت ،امـا در آیـهی مذکـور چـون در مقام بیـان و عذاب دو برابر اسـت
یـک عـذاب مربـوط بـه گنـاه اسـت و عـذاب دیگـر مربـوط بـه اینکـه آنـان همسـران
پیامبـر هسـتند و گنـاه آنـان باعـث لطمـه بـه آبـروی پیامبر؟ص؟اسـت.
بنابرایـن معنـای مبینـه ،آشـکار بـودن اسـت از ایـنرو میتـوان گفـت ،مبینـه،
قرینـه اسـت بـر اینکـه فاحشـه هـر نـوع زشـتکاری را شـامل میشـود .در حقیقـت
«مبینـه» قیـد اسـت بـرای دو برابـر بـودن عـذاب ،بـه طوریکـه ا گـر فاحشـه بـه طـور
مطلـق آمـده بـود عـذاب آنـان در تمام گناهان ،خواه آشـکار یا پنهان دو برابر میشـد،
ولـی بـا ایـن قیـد ،مضاعـف بـودن عـذاب منحصـر بـه گناهـان علنـی خواهـد بـود.
بـرای تکمیـل بحـث بـه آیـات  41عنکبـوت 10 ،تحریم و  109توبه که همراسـتا با
آیهی سـورهی احزاب اسـت اشـاره میکنیم:

4.2. 1.عنکبوت و سستترین خانهها

َّ َ
ّ َ َ
<م َث ُـل َّالذی َـن َّات َخ ُـذوا م ْـن ُ
َ
الل أ ْو ِل َ
یـاء َکم َثـل ْال َع ْن ُ
ـوت َاتخـذ ْت َب ًیت َـاو ِإ َّن
ون
د
ِ
ِ
ِ
کب ِ
ِ
ِ
کبـوت َل ْو ُ
َأ ْو َه َـن ْال ُبی َ ُ ْ ْ
کانوا ْیع َل ُم َ
ون> (العنکبوت .)41 ،داسـتان کسـانی
ـوت ل َبیـت ال َعن ُ ِ
ِ
کـه غیـر از خـدا دوسـتانی اختیـار کردهانـد ،همچـون داسـتان عنکبـوت اسـت کـه [بـا
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آب دهـان خـود] خانـهای بـرای خویـش سـاخته ،و در حقیقـت -اگـر میدانسـتند-
سسـتترین خانههـا همـان خانـهی عنکبـوت اسـت.
از اعجازهـای واژگانـی قـرآن در مـورد عنکبوتهـا ،اسـتعمال واژهی مفـرد بـرای
عنکبـوت و فعـل مونـث بـرای آن اسـت و دانـش بشـری ثابـت کـرده اسـت کـه
ً
عنکبوتهـا عمومـا تنهـا زندگـی کـرده و جنـس مـادهی آنهـا النهسـازی مینمایـد.
نامگـذاری ایـن سـوره بـه نـام عنکبـوت کـه واژهای مفـرد اسـت بـه ایـن دلیـل اسـت
کـه عنکبـوت بـه صـورت فـردی زندگـی میکنـد ،بـه جـز مواقـع جفتگیـری یـا زمانـی
کـه تخمهـا بـاز میشـوند امـا در دو سـورهی نمـل و نحـل ،اسـم سـورهها بـه صـورت
جمـع آمـده اسـت تـا بـر جمعـی بـودن زندگـی ایـن دو حشـره اشـاره شـود .امـا واژهی
عنکبـوت بـه صـورت مفـرد اسـتعمال شـده و ایـن خـود از اعجازهـای واژگانـی قـرآن
ً
کریـم بـه شـمار مـیرود .جثـهی عنکبوتهـای مـاده معمـوال از نرهـا بزرگتـر اسـت.
ً
غالبـا فقـط در هنـگام جفتگیـری هـم دیگـر را مالقـات میکننـدو عنکبـوت نـر قبـل از
جفتگیـری ،اقـدام بـه رقصهـا و حـاالت مشـخصی در برابر عنکبوت مـاده مینماید
کـه مقصـودش جلوگیـری از غریـزهی دشـمنی عنکبـوت مـاده اسـت هنگامیکـه
ً
آمیـزش آنهـا تمـام میشـود ،عنکبـوت نر غالبـا در النه باقی میماند و اقـدام به پنهان
شـدن از عنکبـوت مـاده میکنـد ،چـرا کـه میترسـد او را بکشـد ،کشـتن عنکبـوت نـر
بعـد از تمـام شـدن آمیـزش جنسـی ،در بیـن بسـیاری از عنکبوتها اتفـاق میافتد که
مشـهورترین ایـن عنکبوتهـا «بیـوهی سـیاه» اسـت .در برخـی از انـواع آنهـا عنکبوت
یشـوند،
مـاده ،جفـت نـر خـود را رهـا میکنـد تـا هنگامیکـه فرزنـدان از تخـم خـارج م 
اقـدام بـه قتـل او کننـد و او را بخورنـد .در انـواع دیگـری از عنکبوتهـا ،مـادر اقدام به
تغذیـهی فرزنـدان کوچکـش میکنـد تا اینکه بزرگ میشـوند و مادرشـان را میکشـند
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و میخورنـد .از ایـن مطالـب روشـن میشـود که نظام اجتماعـی و روابط خانوادگی در
میـان عنکبوتهـا ،بـر اسـاس مصالـح موقت اسـت .به طوری که هـر گاه این مصالح
یشـود ،دشـمن هـم دیگـر میشـوند و برخـی ،برخـی دیگـر را میکشـند.
تمـام م 
در کتـاب شـریف تأویـل اآلیـات از سـید شـرفالدین نجفـی حسـینی دربـارهی
آیـهی مذکـور بیانشـده کـه سـالم بـن مکـرم از پـدرش روایـت کـرده کـه گفـت :از امـام
َ َ ُ َّ َ ّ َ ُ
یـن َاتخـذوا …> مقصـود
باقـر؟ع؟ شـنیدم کـه فرمودنـد :در آیـهی شـریفهی <مثـل ال ِذ
از عنکبـوت حمیـرا (عایشـه) اسـت (نجفـی حسـینی 1393 ،ق ،ص .)520
َ ُ ّ
الدی ِـن
در البرهـان فـی تفسـیر القـرآن از بحرانـی چنیـن بیـان شـده اسـت« :ش َـرف ِ
َ
َّالن َج ِفـیَ ،ق َـالَ :ر َوی أ ْح َم ُـد ْب ُـن ُم َح َّم ِـد ْبـن َخا ِل ٍـد ْال َب ْر ِقـیَ ،عـن ْال ُح َ
ـیف
س
ـین ْب ِـن َس ٍ
ِ
ِ
ِ َ َ
َ
َ
َ َ َ ْ ُ ََ َ ْ َ
َع ْـن أ ِخی ِـهَ ،ع ْـن أبی ِـهَ ،ع ْـن َسـا ِل ِم ْبـن ُم َ
یـه ،قـال :س ِـمعت أبـا جعف ٍـر ؟ع؟
کـر ٍم ،ع ْـن أ ِب ِ
ِ
ِ
َّ َ َ ْ َ ً
ََ ْ
َْ ََ َ
ُ ُ
یتـا َو إ َّن َأ ْو َه َـن ْال ُبیـوت َل َبیـتُ
ْ
َ
ُ
ـوت اتخـذت ب
ِ
یقـول ِفـی قو ِل ِـه تعالـی< :کمث ِـل العنکب ِ
ِ
ْ
َ َ
ْال َع ْن ُ
«هـی ال ُح َمی َـر ُاء»( .بحرانـی 1416 ،ق ،ج ،4ص )321؛ در کتـاب
کب ِ
ـوت> ،قـالِ :
البرهـان بیـان شـده اسـت کـه سـالم بـن مکـرم از پـدرش روایـت کـرده کـه گفـت :از
َ َُ
<مثل
امـام محمـد باقـر؟ع؟ شـنیدم کـه فرمودند :منظور از عنکبوت در آیهی شـریفه
َّ
َّ
ّ َ ُ
<ال ِذ َ
ین> عایشـه
ال ِذی َـن َاتخـذوا …> حمیـرا (عایشـه) میباشـد .در ایـن آیه ،منظور از
اسـت کـه بـه عنـوان عنکبـوت معرفـی شـده اسـت و عنکبـوت را بـه صـورت مونـث
آورده اسـت و او مثـال عنکبوتـی اسـت کـه خانـهای بـرای خـودش انتخـاب کـرد.
منظـور از اولیـاء ،طلحـه و زبیـر هسـتند کـه بـه کلمـهی ً
<بیتـا>» بـر میگـردد ،یعنـی
کسـانی کـه در گـروه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بودنـد ،امـا چـون امـام سـهمی بـه آنهـا نـداد
َ
کردند«،ب ًیتـا» خانـهی آنهـا سسـت و در برابـر امـام معصـوم؟ع؟
علیـه ایشـان شـورش
از بیـن مـیرود.
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حویزی در تفسیر نور الثقلین به چند حدیث در این باره اشاره مینماید:
َ
َ َ َ َ
َ َ
َ
َ
یـه َع ْـن َج ّ ِـد ِه َع ْـن َع ِلـی ْب ِـن أ ِبـی َطا ِل ٍـب؟مهع؟ قـال:
ب
أ
«ع ْـن َج ْعف ِـر ْب ِـن ُمح ّم ٍـد ع ْـن ِ ِ
َ َّ
َ
ََ َ
ُ ََ
َ َْ ُ َ ُ َ
ََ َ َ َ
یـه َو آ ِل ِـه َعـن ْال ُم ُ
ـوخ فقـالِ :هـی ثلثـة َعش َـر … ِ .إلـی
س
ل
ع
اهَّلل
ـی
ل
ص
اهَّلل
ـول
سـألت رس
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ـوت َف َ
کب ُ
َأ ْن َق َـال َص ّلـی ُ
کان ِـت ْام َرأ ًة َت ُخ ُ
اهَّلل َع َلی ِـه َو آ ِل ِـهَ :و أ َّمـا ْال َع ْن ُ
ـون َز ْو َج َها»(حویزی،
 1412ق ،ج  ،5ص  .)375یعنی :از امام صادق؟ع؟و او از پدر و ّ
جدش نقل میکند
کـه علـی بـن ابیطالب؟ع؟فرمودنـد :از پیامبـر خـدا؟ص؟ راجـع بـه مسخشـدهها
پرسـیدم ،فرمودنـد :آنهـا سـیزده گروهنـد :فیـل و خـرس و خوک و میمـون و مار ماهی
ّ
و سوسـمار و خفـاش و کـرم سـیاه و عقـرب و عنکبـوت و خرگـوش و سـهیل و زهـره.
گفته شـد :یا رسـولاهلل ،سـبب مسـخ آنان چه بود؟ … سـپس آن حضرت در ادامهی
بحـث شـان اینچنیـن فرمودنـد :و ّامـا عنکبـوت زنـی بـود کـه بـه شـوهرش خیانـت
میکـرد.

َ
ُ ُ
َ ْ َ
ید ْبـن ِع َل َق َـة َق َـالَ :س ِـم ْع ُت أ ِم َ
یـر ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
یـن؟ع؟ یقـولَ :ت ْـرک َن ْس ِـج
«عـن س ِـع ِ ِ
ُ َْ ْ
َْ
ْال َع ْن ُ
ـورث الفق َـر» (همـان ،ص  .)695از سـعید بـن عالقـة گویـد:
کب ِ
ـوت ِفـی البی ِـت ی ِ

شـنیدم از امیـر المؤمنیـن علـی بـن ابیطالـب؟ع؟ کـه میفرمودنـد :پـاک نکـردن تـار
عنکبـوت از خانـه تهـی دسـتی مـیآورد.
َ َ َ َ
َّ
َ
َ َ
َ
َ
یـه ُم َ
وسـی ْب ِـن
خ
أ
ـاب ِعل ِـل الش َـرا ِئ ِع ِب ِإ ْسـن ِاد ِه ِإلـی ع ِلـی ْب ِـن ج ْعف ٍـر ع ْـن ِ ِ
ِ«فـی کت ِ
َ
ٌ ُ ُ
ًَ
َ
ٌ
ـوت َف َ
کب ُ
یـهَ :و أ َّمـا ْال َع ْن ُ
کان ِـت ْام َـرأة َس ِـخ َر ْت
َج ْعف ٍـر؟ع؟ َح ِدیـث َط ِویـل یقـول ِف ِ
َز ْو َج َها»(همـان ،ج  ،4ص  .)160علـی بـن جعفـر از بـرادرش امـام موسـی کاظـم؟ع؟
حدیـث بلنـدی را نقـل نمودندکـه در آن حضـرت جملهای دارند بـه این مضمون که:
و عنکبـوت یـک زن بـود کـه شـوهرش را تمسـخرکرد.
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4.2. 2.خیانت همسر نوح و همسر لوط

َ َ َ َُّ
کان َتـا َت ْح َـت َع ْب َ
الل َم َث ًلا ل َّلذی َـن َکف ُـروا ْام َـر َأ َت ُنـوح َو ْام َـر َأ َت ُلـوط َ
یـن ِم ْـن
د
<ضـرب
ٍ
ِ ِ
ٍ
ِ
َ
ُ َ ّ
َ ْ ُ َ َ َّ َ ً
َ
َ َ ََ ُ ََ ْ
الل شـیئا َو ِقیـل ْادخلا َالن َـار َم َـع
ِع َب ِادنـا َصا ِل َحی ِـن فخانتاه َمـا فل ْـم یغ ِنیـا عنهمـا ِمـن ِ
ّ
َالد ِاخ ِلی َـن> (التحریـم :)۱۰ ،خـدا بـرای کسـانی کـه کفـر ورزیدهانـد ،آن نـوح و آن لـوط
َ
را َمثـل آورده [کـه] هـر دو در نـکاح دو بنـده از بنـدگان شایسـته مـا بودنـد و بـه آنهـا
خیانـت کردنـد ،و کاری از دسـت [شـوهران] آنهـا در برابـر خـدا سـاخته نبـود ،و گفتـه
شـد :بـا داخـل شـوندگان داخـل آتـش شـوید.
بـه شـهادت آیـات و روایـات ،گنـاه قـوم لـوط کـه باعـث نـزول عـذاب بر آنها شـد،
ً
عمـل همجنـس بـازی ،بـوده اسـت ،یعنـی رابطـهی جنسـی مـرد با مـرد کـه اصطالحا
ً
یشـود و رابطهی جنسـی زن با زن که اصطالحا «مسـاحقه» نامیده
«لواط» نامیده م 
یشـود .امـا اگرچـه گنـاه قـوم لـوط همجنـس بـازی بـوده اسـت لکـن نکتـه مهـم
م 
اینجـا اسـت کـه بـا توجـه بـه تصریح روایـت نبوی که فرمودند :همسـر هیـچ پیامبری
هرگـز آلـودهی عمـل منافـی عفـت نشـده اسـت (مـکارم شـیرازی 1362 ،ش ،ج ،24
ص  )301نتیجـه میگیریـم کـه گنـاه همسـر لـوط بدکاره بودن و خارج شـدن از مسـیر
عفـت نبـوده اسـت ،بلکـه گنـاه همسـر لـوط (کـه باعـث هلاک او بـه واسـطهی نـزول
عـذاب الهـی بـر قـوم لـوط شـد) خیانـت کـردن او بـوده اسـت؛ چنانچـه قـرآن مجیـد
ّ
میفرمایـدَ :
یـن َکف ُـروا ْام َـر َأ َت ُنـوح َو ْام َـر َأ َت ُلـوط َ
<ض َـر َب َُّ
الل َم َث ًلا ِل َل ِذ َ
کان َتـا> یعنـی:
ٍ
ٍ
َ
خـدا بـرای کسـانی کـه کفـر ورزیدهانـد ،آن نـوح و آن لـوط را َمثـل آورده [کـه] هـر دو در
نـکاح دو بنـده از بنـدگان شایسـته مـا بودنـد و بـه آنهـا خیانت کردند .ا کثر مفسـران بر
آننـد کـه خیانـت همسـران لـوط و نـوح این بود که با دشـمنان آن پیامبـران همکاری
ً
میکردنـد و اسـرار خانـهی آنهـا را بـه دشـمن میرسـاندند (همـان) .و خصوصـا آنکـه
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سـخن از دو همسـر پیامبـر اسلام؟ص؟ هـم مطـرح شـده اسـت کـه در ماجـرای افشـای
اسـرار و آزار آن حضرت دخالت داشـتهاند ،و تناسـب این داسـتان با داسـتان افشـای
اسـرار خانـهی پیامبـر ا کـرم؟ص؟ نیـز ایجـاب میکنـد کـه منظـور از خیانت همین باشـد
(همـان ،ص .)302
آمـده اسـت :اسـم عیـال نـوح واغلـه بـوده و خیانتـش اینکـه کافـره زنـی بـوده
اسـت کـه بـه مـردم میگفـت :نـوح دیوانـه اسـت و اگـر کسـی بـه نـوح ایمـان مـیآورد
فـوری بـه سـران مشـرکان اطلاع مـیداد و آنهـا در مقـام اذیـت بـه آن ایمـان آورنـده
بـر میآمدنـد .نـام عیـال لـوط ،و ابلـه بـوده و خیانتـش ایـن بـود کـه قـوم لـوط را خبـر
مـیداد تـا بـا میهمانـان لـوط آن عمـل زشـت را انجـام دهند (الهیجـی 1358 ،ش ،ج
 ،4ص )523؛ (کاشـانی 1366 ،ش ،ج  ،9ص .)344
بدیهـی اسـت خائـن بـودن همسـر بـه معنایـی کـه گذشـت مانـع از نـکاح نخواهـد
بـود بلکـه حتـی ا گـر قائـل بـه کافر بودن همسـر حضرت لوط شـویم چنانکـه بعضی از
مفسـران نقـل کردهانـد( .طبرسـی ،بیتـا ،ج  ،5ص )319؛ (مـکارم شـیرازی1362 ،
ش ،ج  ،15ص .)341
بازهـم نـکاح یـا بقـاء بـر نـکاح حضـرت لـوط؟ع؟ بـا همسـرش صحیـح اسـت چـرا
کـه در شـریعت ابراهیـم؟ع؟ و لـوط؟ع؟ ،ازدواج مؤمـن و کافـر حـرام نبـوده اسـت و از
ایـنرو هنگامیکـه قـوم لـوط قصـد خیانـت کـردن نسـبت بـه میهمانـان حضـرت لوط
را داشـتند ،حضـرت لـوط؟ع؟ بـه آنهـا فرمودنـد :من حاضرم دختران خـودم را به عقد
شـما درآورم:
َُ
َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ
ات قال یا ق ْـو ِم َهؤل ِء
یـه و ِمـن قبـل کانـوا یعملـون السـیئ ِ
<وجـاءه قومـه یهرعـون ِإل ِ
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َ
کـم َر ُج ٌـل َرش ٌ
َب َناتـی ُه َّـن َأ ْط َه ُـر َلک ْـم َف َّات ُقـوا َّ
یـس ِم ْن ْ
الل َوَل ُت ْخ ُـزون ِفـی َض ِیفـی أ َل َ
ـید>
ِ
ِ
ِ
(هـود .)78 ،یعنـی :و قـوم او شـتابان بـه سـویش آمدند ،و پیش از آن کارهای زشـت
میکردنـد[ .لـوط] گفـت :ای قـوم مـن ،اینـان دختـران مـن هسـتند .آنـان بـرای شـما
پاکیزهترنـد .پـس از خـدا بترسـید و مـرا در کار مهمانانـم رسـوا مکنید .آیا در میان شـما
آدمـی عقـلرس پیـدا نمیشـود؟
روشـن اسـت کـه بایـد ازدواج دختـر بـا ایمانـی هماننـد دختـران لـوط بـا کفـار
بیایمـان جایـز باشـد کـه چنیـن پیشـنهادی را کـرده اسـت .در هر صورت کفـر این دو
زن بـه معنـی مطیـع نبـودن در برابـر شوهرشـان و سـرپیچی از فرمان آنها بوده اسـت.
در تأویـل اآلیـات الظاهـرة فـی فضایـل العتـرة الطاهـرة از سـید شـرفالدین نجفـی
حسـینی از حضـرت صادق؟ع؟دربـارهی ایـن آیـه چنیـن روایـت شـده اسـت :ایـن آیـه
(بـه واقـع) مثلـی اسـت کـه خداونـد آن را بـرای عایشـه و حفصـه بیـان داشـته اسـت؛
زیـرا آن دو بـر ضـد رسـول خـدا؟ص؟ بـا یکدیگـر هم پشـت شـدند و راز آن بزرگوار را افشـا
نمودنـد! (نجفـی حسـینی 1393 ،ق ،ص .)853
َ َ َ ُ ًَ
اهَّلل َمثل>
«فـی تفسـیر علـی بـن إبراهیـم قـال علـی بـن إبراهیـم فـی قولـه< :ضـرب
فقـالَ :
اهَّلل َم َث ًلا ل َّلذی َـن َکف ُـروا ْام َـر َأ َت ُنـوح َو ْام َـر َأ َت ُلـوط َ
<ض َـر َب ُ
کانتـا َت ْح َـت َع ْب َدی ِـن
ٍ
ِ ِ
ٍ
م ْـن عبادنـا صال َحیـن َف َ
خان ُ
تاهمـا> قـال :و اهّلل ما عنـی بقوله :فخانتاهما إال الفاحشـة
ِ ِ ِ
ِ ِ
و لیقیمـن الحـد علـی فالنـة فیمـا أتـت فـی طریـق البصـرة ،و کان طلحـة یحبهـا ،فلمـا
أرادت أن تخـرج إلـی البصـرة قـال لهـا طلحة :ال یحل لـک أن تخرجی من غیر محرم
فزوجـت نفسـها مـن طلحـة» (الحویـزی 1412 ،ق ،ج ،5ص  .)375یعنـی :علـی بـن
ابراهیـم در تفسـیر علـی بـن ابراهیـم نقـل میکنـد کـه« :خداونـد در قـرآن مثلـی زده
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اسـت» سـپس بیـان داشـتهاند :خـدا بـرای کسـانی کـه کفـر ورزیدهانـد ،آن نـوح و آن
َ
لـوط را َمثـل آورده [کـه] هـر دو در نـکاح دو بنـده از بنـدگان شایسـته مـا بودند و به آنها
خیانـت کردنـد .گفـت :به خدا قسـم که ایشـان (عایشـه) چنین گفـت :هنگامیکه او
بـه بصـره رسـید ،طلحـه او را دوسـت داشـت و زمانـی که او میخواسـت از بصره برود،
طلحـه بـه او گفـت :مجـاز نیسـت کـه شـما بـا یـک نامحـرم از شـهر خـارج شـوید و مـن
بـا طلحـه ازدواج کردم.

4.2. 3.فرو ریختن بنای سست بر لبهی پرتگاه

َ َّ َ ْ َ َ ٌ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ْ َ َ
ْ َ ُ ََ َْ
ََ َ ّ
یان ُه َعلی
الل و ِرضـو ٍان خیـر أم مـن أسـس بن
<أف َم ْـن أ َس َـس ُبنیانـه علـی تق َـوی ِمـن ِ
َ َ َ َّ َ َ َُّ َ
ْ َ ْ َ َّ
َ
َ َ
الظا ِل ِم َ
یـن> (توبه)۱۰۹ ،
الل ل ْیه ِـدی القوم
شـفا ُج ُـر ٍف َه ٍـار ف ْان َه َـار ِب ِـه ِفی ن ِـار جهنم و
یعنـی :آیـا کسـی کـه بنیـاد [کار] خـود را بـر پایـهی تقـوا و خشـنودی خـدا نهـاده بهتـر
اسـت یـا کسـی کـه بنـای خـود را بـر لـب پرتگاهـی مشـرف بـه سـقوط پیریزی کـرده و
بـا آن در آتـش دوزخ فـرو میافتـد؟ و خـدا گـروه بیدادگـران را هدایـت نمیکنـد.
واژههایی که در آیهی شـریفه فوق آمده اسـت گویای نکات قابل تأملی هسـتند
و بـه ماننـد تمثیلـی از زندگـی مؤمـن و منافـق اسـت که اولی مبتنی بـر تقوی و رضوان
َ َ
الهـی و بنـای دومـی بـر تزلـزل و تردید اسـت ُ
<ب ْن َ
یان> یعنی بنا و ساختمان«،شـفا» به
ُ
ـت«،ج ُر ٍف» یعنـی حاشـیه نهـر و یـا چـاه کـه زیـر آن را آب خالـی
معنـای لبـه چیـزی اس
کرده اسـت .و َ
«ه ٍار» به معنی شـخص یا سـاختمان سسـتی اسـت که در حال سـقوط
میباشـد( .قرشـی 1371 ،ش ،ج  ،4ص .)274
تشـبیه فوق با روشـنی تمام ،بیثباتی و سسـتی کار منافقان و اسـتحکام و بقای
کار اهـل ایمـان و برنامههـای آنهـا را نمایـان میسـازد .بـر خلاف مؤمنـی کـه کار او
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بسـان بنـای یـک سـاختمان بـر زمیـن بسـیار محکـم و اسـتفاده از مصالحـی پـردوام و
مطمئـن اسـت؛ منافـق بـه کسـی میمانـد کـه سـاختمان خـود را بر لبـهی رودخانهای
کـه سـیالب ،زیـر آن را بـه کلـی خالـی کـرده و هـر آن آمـاده سـقوط اسـت ،بنـا میکنـد
(مـکارم شـیرازی 1362 ،ش ،ج  ،8ص .)141
و ایـن سـاختار و تفکـر عایشـه کـه بـه خاطـر دشـمنی بـا امیرالمؤمنیـن علـی ؟ع؟ و
دوری از ولـیاهلل سسـت و بیاسـاس اسـت نمونـهی بـارزی از یـک درخـت بیریشـه و
یـا سـاختمان سسـتی اسـت کـه بـر لبـهی رودخانه بنا شـده اسـت و هر لحظـه احتمال
سـقوط آن وجـود دارد.
َ َ
َ
َْ
َ َ
ْ
َّ
َ
ِ«فـی أ َ
الطا ِئ َف ِـة بإ ْس َـن ِاد ِه إ َلـی َح َ
ـش ْب ِـن ال ُم ْع َت ِم ِـر قـالَ :دخل ُت َعلـی أ ِم ِیر
ب
ـیخ
ش
ـی
ل
ا
م
ِ
ِ
ِِ
ِ
َِ
َ ُ ْ ُ َّ َ ُ َ َ
َ َ َ ْ َ ُ
َ َ ُْْ
ْ ْ
َ
ال ُمؤ ِم ِنی َـن َع ِلـی ْب ِـن أ ِبـی طا ِل ٍـب؟ع؟ فقلـت :السلام علیـک یـا أ ِمیـر المؤ ِم ِنیـن و رحمـة
َ
ً
ً
ـیت؟ َق َـال َأ ْم َس ُ
اهَّلل کی َـف َأ ْم َس َ
ـیت ُم ِح ّبـا ِل ُم ِح ِّب َنـا ُم ْب ِغضـا ِل ُم ْب ِغ ِض َنـا َو أ ْم َسـی ُم ِح ُّب َنـا
ِ
َ
ً
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َْ
اهَّلل َ
کان ُم ْن َت ِظ َر َهاَ ،و أ ْم َسـی َعد ّونا یؤ ِّس ُـس ُب ْنیانه َعلی شـفا ُج ُر ٍف
ُمغت َبطا ِب َر ْح َم ٍة ِم َن ِ
َ َ َ
َ
َّ َ َ ْ ْ َ َ
نـار َج َه ّن َم» (حویـزی 1412 ،ق ،ج.)268 ،2
هـار ،فـکان ذ ِلـک الشـفا قـد انهـار ِب ِه ِفی ِ
ٍ
یعنـی :در کتـاب امالـی از شـیخ طایفـه بـه اسـتناد از حبـش بـن معتمـر نقل شـده اسـت
کـه :وارد شـدم بـر امیـر المومنییـن علـی؟ع؟ و بـه ایشـان عـرض کردم :سلام و رحمت
خـدا بـر شـما بـاد چگونـه باید باشـیم؟ ایشـان فرمودند که :دوسـت باشـید با دوسـتان
ما و با دشـمنان ما دشـمن باشـید و بدانید که دوسـتی و عشـق نسـبت به ما (خاندان
اهلبیـت؟مهع؟) همـان رحمـت خـدا اسـت کـه در انتظـار شـما اسـت و دشـمنی بـا ما به
مثابـهی ایسـتادن بـر لبـهی صخرهای سسـت میباشـد کـه هر لحظـه در آتش جهنم
فـرود خواهـد آمد

َ َ
َ َّ ُ َ َ َ
ُْْ
یـس َع ْب ٌ
َ ْ َ
َ
َ
ْ
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ِ ِ ِ ِ
ِِ
«و ِب ِإسـن ِاد ِه ِإلـی ِ ِ
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َ
ْام َت َح َـن ُ
اهَّلل َق ْل َب ُـه ب ْال َیمـان إّل َو ُه َـو یج ُـد َم َو َّد َت َنـا َع َلـی َق ْلب ِـه َف ُه َـو ُم ِح ُّب َنـاَ ،و َل َ
یـس َع ْب ٌـد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ
َ
َ َْ َ
اهَّلل َع َلی ِـه إّل َو ُه َ
یج ُـد ُب ْغ َض َنا َعلی قل ِب ِه ف ُه َو ُم ْب ِغ ُض َنـا ،فأ ْص َب َح ُم ِح ُّب َنا ْین َت ِظ ُر
ـو
ـاد ِ
ِم ْـن ِع َب ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّالر ْح َم َـة َو َ
کان أ ْب َـو ُاب َّالر ْح َم ِـة َق ْـد ُف ِت َح ْـت َل ُـهَ ،و أ ْص َب َـح ُم ْب ِغ ُض َنـا َعلـی َشـفا ُج ُ
هـار
ف
ـر
ٍ
ٍ
ً َ
ً َ
َ َ
َ ْ
َف ْان َ
نـار َج َه ّن َـم ،ف َه ِنیئـا ِل ْه ِل َّالر ْح َم ِـة َر ْح َم ُت ُه ْـم َو َه ِنیئا ِل ْه ِل ّالن ِـار َمث َو ُاه ْم»؛
ـی
ف
ـه
ب
هـار
ِ
ِ
ِ
ِ
(بحرانـی 1416 ،ق ،ج ،2ص  .)849از امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ نقـل شـده اسـت
کـه فرمودنـد :هیـچ بنـدهای از بنـدگان خـدا وجـود نـدارد کـه خداونـد قلـب او را بـه
واسـطهی ایمـان امتحـان نکـرده باشـد و آن امتحـان تلاش بـرای محبـت نسـبت به
مـا (اهلبیـت؟مهع؟) در قلـب ایشـان میباشـدکه هـر کـس چنیـن باشـد از دوسـتداران
مـا اسـت .و هـر بنـدهای از بنـدگان خداونـد کـه بغـض و کینـهی مـا اهلبیـت؟مهع؟را
در قلبـش داشـته باشـد (مغضـوب الهـی میباشـد) .پـس دوسـتداران مـا امیـدوار بـه
رحمت الهی میباشـند و درهای رحمت الهی برای آنان گشـوده میباشـد و دشـمنان
مـا بـه ماننـد کسـانی هسـتند کـه در لبـهی صخـرهای سـقوط کردهانـد و در آسـتانهی
عـذاب و آتـش الهـی میباشـند .پـس مبـارک باشـد بـر کسـانی کـه وارد رحمـت الهـی
میشـوند و تأسـف بـاد بـر کسـانی کـه از اهـل آتـش جهنـم میباشـند.
َ
َ
َ َ
ْ
َ َ
َ
َ
ودَ ،ع ْـن أ ِبـی َج ْعف ٍـر؟ع؟ قـال:
ایـة أ ِبـی ال َج ُـار ِ
«ع ِلـی ْب ُـن ِإ ْب َر ِاهی َـم :قـال ِفـی ِر َو ِ
ُ
ُ ّ َّ
َ
َ
َ َ َ
الض َـر ِار ال ِـذی أ ِّس َـس َعلـی شـفا ُج ُـر ٍف َه ٍـار ف ْان َه َـار ِب ِـه ِفـی َن ِـار َج َه ّن َم»(همـان،
َ«م ْس ِـجد ِ
ص  .)850یعنـی :علـی بـن ابراهیـم در روایتـی از جـارود نقـل میکنـد کـه :امـام جعفـر
صادق؟ع؟فرمودنـد :بنیـان مسـجد ضـرار (کـه بـه واسـطهی دشـمنی و کـدورت بـا
پیامبـر اسلام؟ص؟ بنـا نهـاده شـده بـود) بـه ماننـد صخرهای پیریزی شـده بـود که بر
لـب پرتگاهـی مشـرف بـه سـقوط (و سـازندگان و حامیـان ایـن عمـل) و بـا آن در آتـش
دوزخ فـرو میافتنـد.
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5.نتیجهگیری
آنچـه سـبب کرامـت و برتـری همسـران پیامبـر در پیشـگاه خداونـد خواهـد بـود،
بـه واقـع رعایـت تقـوا و پرهیـزگاری و خداترسـی ایشـان اسـت ،نـه انتسـاب شـخصی
بـه رسـول خـدا؟ص؟.
لقب ّام المؤمنین بودن همسران پیامبر؟ص؟ داللت بر آن دارد که بعد از شهادت
رسـول خدا؟ص؟ کسـی اجازهی ازدواج با آنها را ندارد همچنان که احدی از مردان را
شایسـته نیسـت که با مادران خود ازدواج کنند.
فاحشـهی مبینـه مـورد اشـاره در آیـه مـورد نظـر ،هرگونـه اذیـت و آزار بـه شـخص
یشـود .اذیـت و آزارهـای زبانـی و عملـی از نـوع تهمـت،
رسـول خـدا؟ص؟ را شـامل م 
افتـرا و تمسـخر و پرخاشـگری و مخالفـت بـا آن حضـرت در شـمار ایـن فواحـش قـرار
دارد.
مخالفـت برخـی از همسـران پیامبـر؟ص؟ بـا امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ کـه چنـد سـال
پـس از شـهادت رسـول خـدا؟ص؟ منجـر بـه ایجـاد فتنـه و راهاندازی جنگ جمل شـد،
از مصادیـق بـارز و بـه واقـع مهمتریـن مصـداق از ایـن فاحشـه اسـت.
رتکاب این فاحشـه در صورت عدم توبه ،منجر به عذاب دو چندان در پیشـگاه
الهی خواهد شـد.
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