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برای  حتی  همگان  برای  نبوت  بیت  حرمت  حفظ  چکیده: 
کرم؟ص؟ واجب است، قرآن برای حفظ این بیت  زنان پیامبر ا
نیز تمام مساعی خود را به کار برده است. از این رو قرآن لغزش 
آنان را مضاعف و پاداش اطاعت آنان از خدا و رسولش را دو 
برابر در نظر می گیرد. بنابراین در پرتوی این آیات و مانند آنها 
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مقدمه.  

کریم به صراحت، همسـران رسـول خدا؟ص؟ را مـادران مؤمنان،  خداونـد در قـرآن 

ْنُفِسـِهْم 
َ
أ ِمـْن  ِباْلُمْؤِمنیـَن  ْولـی 

َ
أ ِبـی  >الّنَ می فرمایـد:  کـه  آنجـا  اسـت؛  کـرده  معرفـی 

مؤمنـان  مـادران  خـدا،  رسـول  همسـران  اینکـه   .)۶ )األحـزاب،  هاُتُهـم<  ّمَ
ُ
أ ْزواُجـُه 

َ
َوأ

ح می شـود، از  کـه مطـر هسـتند، امـری قطعـی و از جانـب خداونـد اسـت؛ امـا سـؤاالتی 

کـه اول: »ام المؤمنیـن« بـودن بـه چـه معنا اسـت و چـه احکامی بر آن  ایـن قـرار اسـت 

ع شـرافت و فضیلتـی بـرای همسـران  مترتـب می شـود؟ دوم: آیـا ایـن تعبیـر، یـک نـو

پیامبـر خـدا؟ص؟ اسـت یـا تنهـا تکلیفـی را بـرای مؤمنـان، در حرمـت نـکاح و وجـوب 

تعظیـم بـه وجـود مـی آورد؟ بنابرایـن برای یافتن پاسـخ صحیح به بررسـی دقیق این 

مسـأله از دیـدگاه فریقیـن خواهیـم پرداخـت.

درآمدی بر آیه ی ششم سوره ی احزاب .  

ْولـی ِباْلُمْؤِمِنیـَن 
َ
خداونـد، در آیـه ی ششـم سـوره ی األحـزاب، می فرمایـد: >النبـی أ

ِکتـاِب اهَّلِل  ْولـی ِبَبْعـٍض فـی 
َ
ْرحـاِم َبْعُضُهـْم أ

َ ْ
وُلـوا األ

ُ
هاُتُهـْم َو أ ّمَ

ُ
ْزواُجـُه أ

َ
ْنُفِسـِهْم َو أ

َ
ِمـْن أ

کاَن ذِلَک ِفی اْلِکتاِب  ْوِلیاِئُکـْم َمْعُروفـًا 
َ
ْن َتْفَعُلـوا ِإلـی أ

َ
 أ

َ
ِمـَن اْلُمْؤِمنیـَن َو اْلُمهاِجریـَن ِإاّل

َمْسـُطورًا< یعنی: پیامبر نسـبت به مؤمنان از خودشـان، سـزاوارتر است و همسرانش، 

مـادران آنهـا هسـتند و خویشـاوندان، نسـبت بـه یکدیگـر در کتاب خداونـد از مؤمنان 
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کـه ایـن در  کنیـد  و مهاجـران سـزاوارترند، مگـر آنکـه بخواهیـد بـه دوسـتانتان نیکـی 

کتـاب خدا نوشـته شـده اسـت. 

کـه تفسـیر آن در بیـن مفسـران فریقیـن، یکسـان  ایـن آیـه، از جملـه آیاتـی اسـت 

کـه هـر حکـم را می تـوان  کلـی از جانـب خداونـد اسـت  نیسـت و شـامل چنـد حکـم 

گانـه ای مـورد بررسـی قـرار داد. خداونـد، در قسـمت اول آیـه، >النبـی  در بخـش جدا

اشـاره  پیامبـر؟ص؟  بـودن  برتـر و سـزاوارتر  بـه حکـم  ْنُفِسـِهْم< 
َ
أ ِمـْن  ِباْلُمْؤِمِنیـَن  ْولـی 

َ
أ

هاُتُهـم< نیـز، همسـران پیامبـر؟ص؟، بـه عنـوان  ّمَ
ُ
ْزواُجـُه أ

َ
می کنـد. در قسـمت دوم >َو أ

مـادران مؤمنیـن معرفـی شـده اند و در بخـش سـوم طبـق دسـتور خداونـد، قرابـت و 

ک ارث بـردن قـرار داده شـده اسـت امـا محـور اصلـی تفاوت تفسـیر  خویشـاوندی، مـا

فریقین، معنای »ولی« و چگونگی »ام المؤمنین« بودن همسـران پیامبر؟ص؟ اسـت. 

البتـه در ایـن مقالـه، تمرکـز اصلـی بـر قسـمت دوم آیـه اسـت. 

بررسی سیاق آیه ی ششم.   .  

کـه در دانـش تفسـیر جایـگاه مهمـی دارد و  ع سـیاق از بحث هایـی اسـت  موضـو

یکـی ازاساسـی ترین زیرسـاخت های فهـم قـرآن در دیـدگاه برخـی مفسـران اسـت بـه 

کـه بی توجهـی بـه آن ممکن اسـت تفسـیر قـرآن را از راه صحیـح خود منحرف  طـوری 

کرمیبـدی، ۱۳۸۷ش، ج۵۰، ص۱۳۱-۱۵۴(. کـرده بـه تفسـیر بـه رأی ختـم شـود )فا

بررسی ارتباط پنج آیه ی اول سوره ی احزاب با آیه ی مورد بحث.   .  

و  آیـه ی هفتـم  از خـود و دو  آیـه ی قبـل  پنـج  بـا  آیـه ی ششـم سـوره ی احـزاب، 

هشـتم، در یـک سـیاق واحـد قـرار دارنـد. بـا بررسـی پنـج آیـه ی قبـل، ایـن نـکات بـه 

کـه خداونـد در آیـه ی اول، بـه صفـت خـدا تـرس بـودن و بـا تقـوا بـودن  دسـت می آیـد 
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منافقـان  و  کافـران  از  کـه  می کنـد  امـر  خـدا؟ص؟  رسـول  بـه  و  اشـاره کرده  پیامبـر؟ص؟ 

نکنـد. پیـروی 

از  کـه فقـط  آمـده اسـت  کـرم؟ص؟، این گونـه  ا بـه پیامبـر  آیـه ی دوم، خطـاب  در 

گاه اسـت. بنابرایـن  کـه خداونـد بـه همـه ی علـوم آ کنـد و بدانـد  وحـی الهـی تبعیـت 

گـر دسـتوری می دهـد بـر اسـاس حکمـت و علـم خداونـدی اسـت. ا

کـن و  کـه بـر خـدا تـوکل  در آیـه ی سـوم، خداونـد خطـاب بـه رسـولش می فرمایـد 

کافیسـت. بنابرایـن تـا انتهـای آیـه ی سـوم، خداونـد بـه برخـی  بـدان، ایـن بـرای تـو 

داشـته  عرضـه  ایشـان  بـه  کـه  خطاب هایـی  قالـب  در  پیامبـر؟ص؟  مهـم  صفـات  از 

کـه ایـن می توانـد در راسـتای آماده سـازی اذهـان عمومی برای  اسـت، اشـاره می کنـد 

پذیـرش مطلـب اصلـی باشـد.

راسـت  راه  بـه  و  می گویـد  را  حقیقـت  پـروردگار  کـه  اشاره شـده  چهـارم  آیـه ی  در 

بنابرایـن فرمایشـات خداونـد، حـق اسـت و رعایـت آن موجـب  رهنمـون می سـازد. 

اسـت.  رسـتگاری 

کـه  در آیـه ی پنجـم، از غفـور بـودن و رحیـم بـودن خداونـد سـخن بـه میـان آمـده 

ایـن یـک اطمینـان خاطـری در ذهـن مخاطـب ایجـاد می کنـد. بنابرایـن بـا توجـه بـه 

کـه در یـک سـیاق واحـد قـرار دارنـد، می توان  بررسـی پنـج آیـه ی اول سـوره ی احـزاب 

کـه آیـات اول تـا پنجـم ایـن سـوره، مقدمـه ای بـرای نـزول  گرفـت  این گونـه نتیجـه 

آیـه ی ششـم آن می باشـد. بـه عبـارت دیگـر خداونـد بـرای مـردم در پنـج آیـه ابتـدای 

کـرد تـا سـه حکـم مهـم آیـه ی ششـم آن  سـوره ی احـزاب، خـود و پیامبـرش را معرفـی 

را تکذیـب نکننـد؛ زیـرا در آیـه ی ششـم بـه مطلـب مهمـی اشـاره شـده و آن »اولـی بـه 
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کـرم؟ص؟ اسـت.  نفـوس« بـودن پیامبـر ا

کـه مسـأله ی والیـت پیامبـر؟ص؟  کنـون نوبـت بـه آیـه ی ششـم احـزاب می رسـد  ا

کـه چنـد عامـل،  ح می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت  و برتـری آن جنـاب بـر همـگان مطـر

بـر پیامبـر اسـام؟ص؟ را فراهـم می سـازد.  کافـران و منافقـان  زمینـه ی اعمـال فشـار 

و  ندارنـد  خـود  بـه  نسـبت  پیامبـر؟ص؟  اولویـت  از  درسـتی  درک  مؤمنـان  آنکـه،  اول 

در نتیجـه نادانسـته، منافقـان را در اعمـال فشـار بـر آن حضـرت همراهـی می کننـد. 

دوم آنکـه، جایـگاه همسـران رسـول خـدا؟ص؟ را نمی شناسـند و بـا تصـوری نادرسـت 

دربـاره ی ایشـان، بـه آزار پیامبـر؟ص؟ پرداختـه و مسـأله ی ازدواج بـا همسـران پیامبـر 

ح می نماینـد. سـوم آنکـه، درک مناسـبی از اولویـت بسـتگان رحمـی نسـبت  را مطـر

بـه یکدیگـر ندارنـد و روابـط ایمانـی و سـوابق هجـرت و امثـال آن را بـر روابـط نسـبی 

مقـدم می شـمارند و در نتیجـه، َتَبنـی اعتبـاری و نظیـر آن )اخـوت اعتبـاری دینـی( را 

بـر روابـط نسـبی پیشـی می دهنـد. 

از این رو خداوند در آیه ی ششـم احزاب، نسـبت به عامل نخسـت، مؤمنان را به 

اولویـت پیامبـر خـدا؟ص؟ بـر نفـوس خودشـان هشـدار می دهـد. سـپس بـا بیـان اینکـه 

همسـران پیامبـر؟ص؟ بـه منزلـه ی مـادران امـت هسـتند، جایـگاه آنـان را مشـخص 

ثانیـًا  و  همسـرانش  نـه  اسـت  پیامبـر؟ص؟  مخصـوص  فقـط  والیـت  اواًل  کـه  می کنـد 

چـون همسـران پیامبـر؟ص؟ مـادر مؤمنـان هسـتند، ازدواج بـا آنهـا حتـی پـس از فـوت 

بـا بیـان اولویـت ارحـام،  پیامبـر؟ص؟ ممکـن نیسـت. و نیـز نسـبت بـه عامـل سـوم، 

بینـش می فرمایـد. تصحیـح 
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ارتباط آیه ی ششم احزاب با آیات بعد. . .  

کـه به طـور غیر صریح  آیـات هفتـم و هشـتم سـوره ی احـزاب از جملـه آیاتـی اسـت 

از عالـم ذر خبـر می دهنـد. خداونـد در آیـه ی هفتـم سـوره ی احـزاب می فرمایـد: مـا از 

گرفتیـم، مبنـی بـر اینکـه بـر دیـن واحـد متفـق الکلمـه باشـند و  انبیـاء میثاقـی غلیـظ 

گفتارشـان نمایانگر  کـه عمل و  کننـد. در ادامـه از صادقـان می خواهـد  همـان را تبلیـغ 

آن پیمـان باشـد و از ایشـان صـدق در اعتقـاد و عمـل را مطالبـه می کنـد. انبیـاء هـم بـا 

توجـه بـه امـر خداونـد، ایـن وظیفـه را انجـام دادنـد. از ایـن رو بـرای آنـان پاداشـی در 

ک آمـاده شـده  کردنـد، عذابـی دردنـا کـه خلـف وعـده  کافـران  گرفتـه شـد و بـرای  نظـر 

است.

بنابرایـن بـا توجـه به دو آیه ی هفتم و هشـتم سـوره ی احـزاب، اینکه پیامبر؟ص؟ 

جایـگاه وسـیعی داشـته و اولـی بـه نفـوس مؤمنـان معرفی شـده، دارای پیشـینه ای 

گرفته شـده اسـت. تا بدانید  که به واسـطه ی آن از انبیا میثاق  قوی و مسـتدل اسـت 

کـه در ارتبـاط بـا خداونـد دارنـد، صـادق هسـتند. از این رو  کـه پیامبـران در ادعاهایـی 

واجـب االطاعـة خواهنـد بود.

بررسی بخش دوم آیه ی ششم سوره ی احزاب. .

در بخـش دوم آیـه ی ششـم احـزاب، خداونـد می فرمایـد: همسـران پیامبـر؟ص؟، 

مـادر مؤمنـان، محسـوب می شـوند. شـأن نـزول ایـن آیـه، بی ارتبـاط بـا آیـه ۵۳ سـوره 

َبْعـِدِه  ِمـْن  ْزواَجـُه 
َ
أ َتْنکُحـوا  ْن 

َ
أ َو ال  َرُسـوَل اهَّلِل  ُتـْؤُذوا  ْن 

َ
أ َلکـْم  کاَن  َو مـا   …< احـزاب 

َبـدا …< نخواهـد بـود. زیـرا در بخـش دوم، همسـران پیامبـر؟ص؟ مـادران مؤمنیـن 
َ
أ

ح می شـود. از طرفـی در آیـه ی ۵۳  لـذا بحـث حرمـت نـکاح مطـر محسـوب شـدند، 
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احـزاب، بـه صراحـت بـه حکـم حرمـت نـکاح اشـاره می کنـد. بنابرایـن در توضیحـات 

کـرد.  آیـه ی مـورد نظـر، بـه آن اشـاره خواهیـم 

مفهوم شناسی واژه »ام«.  

واژه ی »امهـات«، جمـع واژه ی »ام« و بـه معنـی مـادر اسـت و هم چنیـن بـه هـر 

کـه باعـث بـه وجـود آمـدن یـا تربیـت و اصـاح و یـا ابـداع چیـزی شـود، واژه ی ام  چیـز 

در  همیشـه  واژه،  ایـن   )۸۵ ص  ق،   ۱۴۱۲ اصفهانـی،  )راغـب  می شـود.  اطـاق 

لغـت عـرب بـر عظمـت مطلـب و اهمیـت مقـام بـه کار رفتـه و هـر جـا واژه ی »ُاّم« را 

آورده انـد، مرتبـه ی عالـی و درجـه ی واال را نشـان می دهـد. ماننـد: اّم القـری )کعبـه(، 

اّم الکتـاب )القـرآن(، اّم النجـوم )کهکشـان(، اّم الکائنـات، اّم األخـاق و … . این قبیل 

 ،۱ ج  ق،   ۱۳۶۱ قرشـی،  ک:  )ن.  هسـتند  ع  موضـو اهمیـت  نشـان گر  اصطاحـات، 

ص ۱۱۳؛ جوهـری، ۱۳۷۶ ق، ج  ۵، ص ۱۸۶۳؛ راغـب اصفهانـی، ۱۴۱۲ ق، ص 

۱۹۲(. الزم بـه ذکـر اسـت واژه ی »ام« و مشـتقاتش ۱۲۴ مرتبـه در قـرآن بـه کار رفتـه 

اسـت. مفـرد ایـن واژه نـه بـار و در پنـج مـورد، اضافه به ضمیر، اسـتعمال شـده اسـت. 

هم چنیـن ایـن واژه، در یـک مـورد بـه حالـت جمـع بـدون اضافه و در ۱۰ مـورد، اضافه 

بـه ضمیـر شـده اسـت. دیگـر مشـتقات واژه ی »ام« ۹۹ بـار در قـرآن، ذکـر شـده اسـت.

بررسی دیدگاه شیعه .   .  

ع  در بخـش دوم آیـه ی ششـم احـزاب، بایـد محـدوده ی احـکام آن توسـط شـار

گـردد. از ایـن رو مفسـران شـیعه، ذیـل ایـن بخـش، بـه تبییـن معنـا و  مقـدس تبییـن 

کـه در ادامـه خواهـد آمـد. کرده انـد  مفهـوم آن پرداختـه و نظـرات خـود را بیـان 
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مراد از ام المؤمنین بودن همسران پیامبر؟ص؟.   .   .  

مطلقـه ی  والیـت  خداونـد،  اینکـه  از  پـس  احـزاب،  سـوره ی  ششـم  آیـه ی  در 

پیامبـر،  همسـران  می فرمایـد:  تصریـح  بـا  می کنـد،  یـادآور  مؤمنـان  بـر  را  پیامبـر؟ص؟ 

کـه در صـدد معرفـی شـأن و مقـام  مـادران مؤمنـان هسـتند. بـا توجـه بـه سـیاق آیـات 

رسـول خـدا اسـت، از ایـن رو همسـرانش بـه خاطـر نسـبت همسـری با وی مـورد توجه 

گرفته انـد.  قـرار 

بنابراین معلوم می شـود، معرفی آنان به عنوان »مادران مؤمنان«، نه به عنوان 

شـأنی معنـوی، بلکـه فقـط بـرای حفـظ حرمـت و احتـرام رسـول خـدا؟ص؟ اسـت. امـا 

کـه مـادر، هـم واجب االحتـرام اسـت و هـم بـه فرزنـدان خـود َمحـرم اسـت.  می دانیـم 

کامـل داشـته باشـد. فرزنـدان می تواننـد  بـر او الزم نیسـت در برابـر فرزنـدان، پوشـش 

کننـد. ازدواج بـا مـادر حـرام اسـت  کامـل بـود، بـه وی نـگاه  گـر مـادر بـدون پوشـش  ا

کـه خواهـر  و او و فرزندانـش از یکدیگـر ارث می برنـد. هم چنیـن ازدواج فرزنـدان او 

کوتـاه احـکام بیـن مـادر و فرزنـد،  و بـرادر یک دیگرنـد، بـا هـم حـرام اسـت. بـا مـرور 

کـدام یـک از ایـن احـکام، در ارتبـاط بـا همسـران پیامبـر؟ص؟ بـه  کنـون بایـد دانسـت  ا

کلـی منابـع شـیعه ذیل ایـن بخش، به  عنـوان مـا درمؤمنـان جـاری اسـت. در بررسـی 

کـه تنهـا دو حکـم که همـان وجوب احتـرام و حرمـت نهادن به  ایـن نتیجـه رسـیدیم 

زنـان پیامبـر؟ص؟ و حرمـت ازدواج بـا آنهـا اسـت، جـاری اسـت. البتـه وجـوب احتـرام 

کنـون در ادامـه  همسـران پیامبـر؟ص؟ نتیجـه اش حرمـت نـکاح بـا آنـان خواهـد بـود. ا

بـه توضیـح ایـن احـکام خواهیـم پرداخـت.
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حرمت نکاح با همسران پیامبر؟ص؟.   .   .  

کثـر مفسـران شـیعه معتقدنـد از ایـن بخـش آیـه، تنهـا حرمـت نـکاح را می تـوان  ا

کاشـانی،  فیـض  ۲۷۷؛  ص   ،۱۶ ج  ق،   ۱۴۱۷ طباطبایـی،  ک:  )ن.  کـرد  برداشـت 

۱۴۱۵ ق، ج ۴، ص ۱۶۷؛ طوسـی، ج ۸، ص ۳۱۸؛ طیـب، ۱۳۷۸ ق، ج ۱۰، ص 

۳۷۰؛  ص   ،۴ ج  ق،   ۱۴۲۲ اندلسـی،  ۳۰۱؛  ص   ،۳ ج  ق،   ۱۳۷۷ طبرسـی،  ۴۷۷؛ 

 .)۳۴۸ ص   ،۱۵ ج  ق،   ۱۴۰۸ رازی،  ابوالفتـوح 

امـا برخـی دیگـر عـاوه بـر حرمـت ازدواج، بـه وجوب تعظیـم همسـران پیامبر؟ص؟ 

ک: قمـی مشـهدی، ۱۳۶۸ ش، ج ۱۰، ص ۳۲۱؛ فضـل اهَّلل،  کرده انـد. )ن.  اشـاره 

۱۴۱۹ ق، ج ۱۸، ص ۲۶۲؛ حسـینی همدانـی، ۱۴۰۴ ق، ج ۱۳، ص ۵۷؛ نجفـی 

خمینـی، ۱۳۹۸ ق، ج ۱۶، ص ۶۸؛ مـکارم شـیرازی، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۷، ص ۲۰۴؛ 

کاشـانی، ۱۳۳۶ ش، ج ۷، ص ۲۵۱( ایـن مفسـران در ادامـه دالیلـی را بـرای اثبـات 

ح اسـت: کـه بدیـن شـر کرده انـد  برداشت شـان ذکـر 

الف(فلسفهیحرمتازدواجبازنانپیامبر؟ص؟

ع احتـرام بـه شـخصیت پیامبـر؟ص؟  تـرک ازدواج بـا زنـان رسـول خـدا؟ص؟ یـک نـو

که مسـلمانان در حال حیات پیامبر؟ص؟ باید به شـخصیت ایشـان  اسـت. همان طور 

احتـرام بگذارنـد، پـس از درگذشـت ایشـان نیـز بایـد احترامشـان را در نظـر بگیرنـد و 

کـه تـرک ازدواج بـا همسـر یـک شـخصیت بـزرگ، نوعـی احتـرام بـه  تردیـدی نیسـت 

کـه در میـان  وی بـه شـمار مـی رود. همسـران پیامبـر؟ص؟ بـه خاطـر احتـرام خاصـی 

کسـی وصلـت می کردنـد، مایـه ی جلـب قلـوب مـردم بـه  گـر بـا  مسـلمانان داشـتند، ا

همسـر  اینکـه  عنـوان  بـه  جمعـی  بـود  مجـاز  مسـأله،  ایـن  گـر  ا می شـدند.  او  سـوی 
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کار را وسـیله ی سـوء  پیامبـر؟ص؟ را بعـد از او در اختیـار خـود گرفته انـد، ممکن بود این 

کنند  اسـتفاده قـرار داده و بـه ایـن بهانـه موقعیـت اجتماعـی بـرای خویش دسـت و پا 

گاهـی خـاص از درون خانه ی پیامبـر؟ص؟ و تعلیمات و مکتب  و یـا بـه عنـوان اینکـه آ

او دارنـد بـه تحریـف اسـام پردازنـد. هم چنین ممکن بود، منافقـان مطالبی را از این 

کـه مخالـف مقـام پیامبـر؟ص؟ باشـد. طریـق در میـان مـردم نشـر دهنـد 

گاه اسـت بـرای بـر هم زدن ایـن توطئه ی  کـه بـر اسـرار نهـان و آشـکار آ خداونـدی 

گرفـت و بـرای  کلـی  زشـت یـک حکـم قاطـع صـادر فرمـود و جلـوی ایـن امـور را بـه 

تحکیـم پایه هـای آن بـه همسـران پیامبر؟ص؟ لقـب ام المؤمنین داد تـا بدانند ازدواج 

گفتـه شـد روشـن  بـا آنهـا هم چـون ازدواج بـا مـادر خویـش اسـت! بـا توجـه بـه آنچـه 

کننـد؟  کـه چـرا همسـران پیامبـر؟ص؟ الزم بـود از ایـن محرومیـت اسـتقبال  می شـود 

کـه بـه خاطـر آنهـا بایـد  ح می شـود  گاه مسـائل مهمـی مطـر در طـول زندگـی انسـان، 

از حقـوق حقـه ی خـود چشـم  از بعضـی  و  نشـان داد،  از خودگذشـتگی  و  کاری  فـدا

پوشـید، بـه خصـوص اینکـه همیشـه افتخـارات بـزرگ مسـئولیت های سـنگینی نیـز 

همـراه دارد. بـدون شـک همسـران پیامبـر؟ص؟ افتخـار عظیمـی از طریق ازدواجشـان 

کاری هـم  کردنـد. داشـتن چنیـن افتخـاری نیـاز بـه چنیـن فـدا کسـب  بـا پیامبـر؟ص؟ 

دارد. بـه همیـن دلیـل زنـان پیامبـر؟ص؟ بعـد از او در میان امت اسـامی بسـیار محترم 

می زیسـتند و از وضـع خـود بسـیار راضـی و خشـنود بودنـد و آن محرومیـت را در برابـر 

ک: مـکارم شـیرازی، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۷،  ایـن افتخـارات، ناچیـز می شـمردند. )ن. 

.)۴۳۲ ص 

کـه یکـی  از ایـن رو، بزرگ تریـن حربـه ی پیمـان شـکنان جنـگ جمـل ایـن بـود 

گـر ازدواج بـا همسـران  از همسـران رسـول خـدا؟ص؟ بـا آنـان همراهـی نمـوده اسـت. ا
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رسـول خـدا؟ص؟ مشـروع و قانونـی بـود، ممکـن بـود بعضـی از رجـال سیاسـی، پیونـد 

خـود را بـا همسـران رسـول خـدا؟ص؟ دسـتاویز قـرار داده و افـکار را بـه نفع خـود متوجه 

سـازند. ایـن خطـر هنگامی محسـوس تر می شـود که بدانیم گروهی خـود را برای این 

کار آمـاده سـاخته بودنـد از ایـن رو آیـه ی ۵۳ األحـزاب نـازل شـد. خداونـد در ایـن آیـه 

َبدًا 
َ
ْزَواَجـُه ِمـن َبْعـِدِه أ

َ
ن َتنکُحـوْا أ

َ
 أ

َ
ن ُتـْؤُذوْا َرُسـوَل اهَّلِل َوال

َ
کاَن َلکـْم أ می فرمایـد: >َو َمـا 

کاَن ِعنـَد اهَّلِل َعِظیمـا »<. یعنـی: شـما حـق ندارید رسـول خـدا را برنجانید و  ِإّنَ َذ ِلکـْم 

کار نـزد خـدا  کـه ایـن  هرگـز نبایـد همسـران او را بعـد از وی بـه همسـری خـود درآوریـد، 

گناهـی بزرگ اسـت.

گفتـه بـود:  کـه طلحـه بـن عبیـداهَّلل  در شـأن نـزول ایـن آیـه، روایـت شـده اسـت 

گرفتـن دختـر عموهایمـان منـع می کنـد، آن وقـت بعـد از مـا زنـان  محمـد؟ص؟ مـا را از 

مـا را می گیـرد؟! مـا هـم صبـر می کنیـم تـا او بمیـرد، زنـان او را بعـد از او می گیریـم و 

گـوش  بـه  سـخنان  ایـن  اسـت.  بـوده  ام سـلمه  و  عایشـه  او  منظـور  کـه  روایت شـده 

کـرد، خداونـد بـه خاطـر  پیامبـر خـدا؟ص؟ رسـید و آن حضـرت را ناراحـت و غمگیـن 

کـرد و بـه همـه ی صحابـه  حفـظ حرمـت و تسـکین قلـب نازنینـش ایـن حکـم را نـازل 

کـه هرگـز حـق ازدواج بـا همسـران آن حضـرت بعـد از وفـات ایشـان را  گوشـزد نمـود 

نداریـد )ن. ک: طبرسـی، ۱۳۷۲ ش، ج ۱، ص ۳۶۶-۳۶۸؛ ابوالفتـوح رازی، ۱۴۰۸ 

کاشـانی، ۱۳۳۶ ش، ج ۷، ص ۲۵۱؛ مـکارم شـیرازی، ۱۳۷۴  ق، ج ۱۵، ص ۳۴۸؛ 

ش، ج ۱۷، ص ۴۰۴؛ طبرسـی، ۱۳۷۷ ش، ج ۵، ص ۱۴۸(. 

ایـن معنـا بـا روایاتـی تأئید می شـود، از جمله روایتی که از عایشـه نقل شـده: »زنی 

گفـت: ای مـادر! عایشـه پاسـخ داد: مـن مـادر تـو نیسـتم مـادر مـردان شـما  بـه عایشـه 

ک: اندلسـی، ۱۴۲۲ ق، ج ۴، ص ۳۷۰؛ مـکارم شـیرازی، ۱۳۷۴ ش،  هسـتم« )ن. 
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کاشـانی، ۱۳۳۶ ش،  ج ۱۷، ص ۲۰۵؛ ابوالفتـوح رازی، ۱۴۰۸ ق، ج ۱۵، ص ۳۴۸؛ 

ج ۷، ص ۲۵۱(. معنـای ایـن سـخن عایشـه ایـن اسـت هدف از تعبیـر >أمهاتهم< در 

آیـه، حرمـت تزویـج اسـت و ایـن تنهـا در مـورد مـردان امت صادق اسـت. اما بـه غیر از 

ح اسـت و لـذا زنـان مسـلمان  ع احتـرام و بزرگداشـت نیـز مطـر مسـأله ی ازدواج، موضـو

نیـز می توانسـتند بـه عنـوان احتـرام، همسـران پیامبـر؟ص؟ را مـادر خود خطـاب کنند. 

لـذا توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت که از آیه ی ششـم احـزاب به تنهایـی، حرمت 

نکاح برداشت نمی شود. زیرا حکم مادری فقط بزرگداشت و احترام و حرمت گذاری 

همسـران را الزم می گردانـد و وقتـی محرمیـت در بیـن نباشـد، بـه نظـر می رسـد پـس 

از شـهادت رسـول خـدا؟ص؟ یـا بعـد از طـاق دادن زنـان توسـط ایشـان، می تـوان بـا 

کـرد، چـه اینکـه حکـم مـادری فقـط بـرای حفـظ حرمـت پیامبـر؟ص؟ بود.  آنهـا ازدواج 

گانه در آیه ی ۵۳ سـوره ی احزاب ذکر  بنابرایـن مسـأله ی حرمـت ازدواج بـا آنان، جدا

کلـی و عـام اسـت و  می شـود. پـس مـادر بـودن همسـران رسـول خـدا؟ص؟ یـک حکـم، 

مخاطـب آن همـه ی مـردان و زنـان مؤمـن هسـتند. همسـران پیامبـر، مـادر همـه ی 

مـردان و زنـان مؤمـن هسـتند. بـر همـه ی آنـان )از زن و مـرد( حفـظ حرمـت و احتـرام 

همسـران پیامبـر بـه عنـوان »مـادر« الزم و واجـب اسـت. آنـان فقـط نسـبت بـه مـردان 

مؤمـن حکـم مـادری ندارنـد. بنابرایـن حـرام بـودن ازدواج بـا همسـران پیامبـر؟ص؟ 

بـرای تکریـم شـأن و منزلـت رسـول خـدا؟ص؟ اسـت و »مـادر بـودن« آنان هـم، کنایه از 

ک: مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۲۲، ص ۱۷۳(.  عظمت شأن آنان است )ن. 

ب(اعتباردنیویمادربودنهمسرانرسولخدا؟ص؟

مـادر مؤمنـان بـودن، بـرای همسـران رسـول خـدا؟ص؟ فقـط یـک اعتبـار دنیـوی 

بـود و هیـچ مقـام و شـرافت معنـوی و اخـروی بـرای آنـان ثابـت نمی کـرد. ایـن اعتبـار 
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بـدان جهـت لحـاظ شـد تـا حرمـت و حریـم رسـول خـدا؟ص؟ محفـوظ و محتـرم بماند، 

گـر شـرافت و مقـام  از ایـن رو ایـن حکـم مطلـق بیـان شـد و قیـدی در آن ذکـر نشـد. ا

تـا وقتی کـه همسـر  آنـان مقیـد می گشـت. ایـن زنـان  معنـوی بـود، بـه صالـح بـودن 

رسـول خدا باشـند و حضرت آنان را طاق نداده و یا نکاح آنان را فسـخ نکرده باشـد، 

ک: حیـدری، مجلـه ی پیـام زن، قـرآن و مسـائل  واجـب االحتـرام می باشـند. )ن. 

خانوادگـی پیامبـر؟ص؟، ۱۳۸۵ ش، ص ۱۷۹- ۱۸۰، ص ۲۰۰( بـرای تأییـد ایـن نظـر، 

بـه آیـه ای از قـرآن، بـه عنـوان شـاهد مثـال اشـاره می کنیـم. 

ِمْنکـّنَ  ِت 
ْ
یـأ َمـْن  ِبـی  الّنَ ِنسـاَء  >یـا  می فرمایـد:  احـزاب   ۳۰ آیـه ی  در  خداونـد 

کاَن ذِلـک َعَلـی اهَّلِل یسـیرًا< یعنـی:  ِبفاِحَشـٍة ُمَبیَنـٍة یضاَعـْف َلَهـا اْلَعـذاُب ِضْعَفیـِن َو 

گنـاه آشـکار و فاحشـی مرتکـب شـود، عـذاب او  کـدام از شـما  ای همسـران پیامبـر! هـر 

گر چـه »ام المؤمنین«  دوچنـدان خواهـد بـود و ایـن بـرای خدا آسـان اسـت. بنابرایـن ا

کـه  نمی شـود  ولـی سـبب  اسـت؛  دیگـران  بـرای  و دسـت نیافتنی  رفیـع  مقـام  بـودن 

آنهـا را دو برابـر می کنـد و  آنهـا چشم پوشـی شـود؛ بلکـه مسـئولیت  گناهـان  از دیگـر 

گناهـی از آنهـا سـر بزنـد، عذابشـان نیـز دو برابـر خواهـد بـود. البتـه الزم بـه ذکـر  گـر  ا

کـه خداونـد در آن بـه بخشـی از  کـه بـا مطالعـه ی دیگـر آیـات سـوره ی احـزاب  اسـت 

کـرده اسـت، این نکته به دسـت می آیـد که لقب  وظایـف همسـران پیامبـر؟ص؟ اشـاره 

»ام المؤمنیـن« بـه تنهایـی بـرای همسـران پیامبر اعتبـار معنوی ایجـاد نخواهد کرد.

ج(شرطلقب»امالمؤمنین«برایهمسرانپیامبر؟ص؟

برخـی از مفسـران در اینجـا بـه نکتـه ی جالبـی اشـاره کرده انـد. آنهـا گفته اند: این 

نسـبت مـادری میـان مسـلمانان و همسـران پیامبـر؟ص؟، یـک نسـبت حقیقی نیسـت 
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کـه خودشـان بـا خـروج از اطاعـت پیامبـر؟ص؟ و امـام زمـان خـود، حرمـت  و مادامـی 

گـر زنـی از زنـان پیامبـر؟ص؟ در  خـود نشـکنند، احتـرام آنـان واجـب اسـت؛ بنابرایـن، ا

برابـر امـام معصـوم زمـان خـود بایسـتد، بـه جهـت هتـک حرمـت خویـش، لـزوم حفظ 

ک: ثقفـی  گرچـه حرمـت نـکاح باقـی اسـت. )ن.  حرمـت ایشـان هـم سـلب می گـردد؛ 

تهرانی، ۱۳۹۸ ق، ج ۴، ص ۳۰۴(.   

)قمـی  دارد  وجـود  آیـه  دوم  بخـش  ذیـل  کـه  روایاتـی  بـه  توجـه  بـا  هم چنیـن، 

کـه همسـران پیامبـر؟ص؟ حرمـت  مشـهدی، ۱۳۶۸ ش, ج ۱۰, ص ۳۲۱(، مادامـی 

گـر حرمـت  کردنـد، حکـم فقهـی آیـه برایشـان جـاری اسـت. امـا ا بیـت نبـوی را حفـظ 

مـادری سـاقط می شـوند.  از حکـم  نشـد، همسـران  پیامبـر؟ص؟ حفـظ 

کـه ذیـل همیـن آیه آمـده، پیغمبر؟ص؟ طاق برخـی از زن ها را بعد  زیـرا در روایاتـی 

کاشـانی،  ک: فیـض  از مـوت خـودش بـه دسـت حضـرت علـی؟ع؟ داده اسـت. )ن. 

۱۴۱۵ ق، ج ۴، ص ۱۶۷؛ طبرسی، ۱۳۷۲ ش، ج ۲۰، ص ۲۲؛ قمی مشهدی، ۱۳۶۸ 

ش، ج ۱۰، ص ۳۲۱( طـاق بعـداز مـوت معنـا نـدارد. بنابرایـن، طـاق از ایـن حکـم، 

گـر کسـی حرمـت بیـت نبـوی را, حفـظ نکرد، حضـرت علی؟ع؟ می تواند شـرعًا  یعنـی ا

َهاُتُهـْم< نخواهـد بـود. پـس آن  ّمَ
ُ
ْزَواُجـُه أ

َ
کـه او دیگـر مشـمول آیـه ی >َوأ کنـد  اعـام 

روایـات ناظـر بـه این اسـت فیض کاشـانی حدیثی را در این بـاره از امام دوازدهم؟ع؟ 

نقـل می کنـد: از آن حضـرت، از معنـای طاقـی که حکـم آن را پیامبر؟ص؟ به علی؟ع؟ 

گـذار فرمـوده بـود، سـؤال شـد، حضـرت در پاسـخ فرمـود: وقتـی خداونـد شـأن زنـان  وا

پیامبـر؟ص؟ را عظیـم شـمرد و آنـان را بـه مقـام اّمهـات اختصـاص داد، پیامبـر؟ص؟ بـه 

کـدام  کـه بـر طاعت انـد باقـی اسـت؛ پـس هـر  علـی؟ع؟ فرمـود: ایـن شـرافت مادامـی 

از آنهـا بعـد از وفـات مـن، از راه خـروج بـر تـو معصیـت خـدا را نمودنـد، او را از میـان 
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کاشـانی، ۱۴۱۵ ق، ج ۲،  گردان )فیض  همسـران و از شـرف مادری مؤمنان، سـاقط 

ص ۳۳۲(. 

  .   . 
َ

ِإّل َهاُتُهْم  ّمَ
ُ
أ »ِإْن  و  َهاُتُهم«  ّمَ

ُ
أ ــُه  ْزَواُج

َ
»َوأ آیه  دو  بین  جمع  چگونگی 

الّلِئی َوَلْدَنُهْم«

بـا بررسـی بخـش دوم آیـه ی ششـم احـزاب و آیـه ی دوم سـوره ی مجادلـه، شـاید 

کـه آیـا ایـن دو آیـه باهـم متعـارض نیسـتند؟ زیـرا  گـردد  ایـن سـؤال بـه ذهـن متبـادر 

گاهی همسرانشـان را به منزله ی  که  کسـانی  خداوند در سـوره ی مجادله می فرماید: 

کـه از  مـادر خـود قـرار می دهنـد، سـخن باطلـی می گوینـد، مـادر آنهـا فقـط کسـی اسـت 

او متولـد شـده اند. بـا ایـن حـال چگونـه بـا توجـه بـه آیـه ی ششـم احـزاب، همسـران 

که مسـلمانان از آنان متولد نشـده اند مادر محسـوب می شـوند؟ در پاسـخ  پیامبر؟ص؟ 

کـه خطـاب مـادر بـه یـک زن یـا بایـد از نظـر  کـرد  ایـن سـؤال بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه 

جسـمانی باشـد یـا روحانـی، امـا از نظـر جسـمانی تنهـا در صورتـی ایـن معنـی واقعیـت 

کـه در آیـه ی دوم سـوره ی  کـه انسـان از او متولـد شـده باشـد و ایـن همـان اسـت  دارد 

شـده  متولـد  او  از  کـه  اسـت  کسـی  تنهـا  انسـان،  جسـمانی  مـادر  کـه  آمـده  مجادلـه 

ع حـق معنـوی بـر او داشـته  کـه یـک نـو کسـی اسـت  اسـت و امـا پـدر یـا مـادر روحانـی، 

کـه پـدر روحانـی امـت محسـوب می شـود و بـه خاطـر  باشـد، هم چـون پیامبـر؟ص؟، 

کـه بـه اعـراب جاهلـی در مـورد »ظهـار«  او همسـرانش احتـرام مـادر را دارنـد. ایـرادی 

کـه وقتـی همسـران خـود را مـادر خطـاب می کردنـد، مسـلما  متوجـه اسـت، ایـن بـود 

کـه آنهـا بـه منزلـه ی مـادر  منظـور آنهـا مـادر معنـوی نبـود، بلکـه منظورشـان ایـن بـود 

ع طـاق می شـمردند، و می دانیـم مـادر جسـمانی  جسـمانی هسـتند، لـذا آن را یـک نـو
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بـا الفـاظ درسـت نمی شـود، بلکـه شـرط آن تولـد جسـمانی اسـت. بنـا بـر ایـن سـخن 

گـر چـه آنهـا  آنهـا سـخن منکـر و زور و باطـل بـود. امـا در مـورد همسـران پیامبـر؟ص؟ ا

مـادر جسـمانی نیسـتند، ولـی بـه احتـرام پیامبـر؟ص؟ مـادر روحانی انـد، و احتـرام یـک 

ْزواَجـُه ِمـْن َبْعـِدِه 
َ
ْن َتْنکُحـوا أ

َ
مـادر را دارنـد و اینکـه قـرآن، در آیـه ی ۵۳ احـزاب >َو ال أ

کـرده، آن نیـز یکـی از شـئون احتـرام  َبـد<، ازدواج بـا همسـران پیامبـر؟ص؟ را تحریـم 
َ
أ

ع  نـو البتـه  کـه توضیـح آن قبـا بیـان شـد.  آنهـا و احتـرام پیامبـر؟ص؟ اسـت، چنـان 

که در آیه ی ۲۳ سـوره ی  سـومی از مادر، در اسـام به عنوان مادر رضاعی وجود دارد 

نسـاء به آن اشـاره شـده اسـت. ولی آن در حقیقت یکی از شـاخه های مادر جسـمانی 

می باشـد. )مـکارم شـیرازی، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۷، ص ۲۰۵(.

پیامبر؟ص؟ پدر معنوی امت. . .  

دارنـد  وجـود  روایـات  از  دیگـری  دسـته ی  احـزاب،  آیـه ی  دوم  بخـش  ذیـل  در 

کنـون  >و هـواب لهـم< در ادامـه ی بخـش، داللـت دارنـد. ا کـه بـر قرائـت جملـه ی 

می کنیـم.  ارائـه  این بـاره  در  را  توضیحاتـی 

کـه در  مفسـران در ذیـل ایـن بخـش، از امـام صـادق؟ع؟ حدیثـی را نقـل می کننـد 

ضمـن آن، امـام؟ع؟ بعـد از اینکـه عبـارت >و أزواُجـُه ُاّمهاُتُهـم< را قرائـت می کنـد، 

ایـن جملـه را اضافـه می فرمایـد: >و ُهـَو أب َلُهـم<. متـن این حدیـث از ابی بن کعب، 

ابن مسـعود و ابن عبـاس نیـز بـه همین گونـه، روایـت شـده اسـت. متـن روایـت« فـی 

کعـب »و أزواجـه أمهاتهـم و هـو أب لهـم«، و قـرأ ابـن عبـاس »مـن  مصحـف أبـی بـن 

ک: حـر عاملـی، ۱۴۱۴ ق، ج ۲۰،  أنفسـهم و هـو أب لهـم و أزواجـه أمهاتهـم«« )ن. 

ص ۴۱۰؛ مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۲۷، ص ۲۴۳، طبرسی، ۱۳۷۷ ش، ج ۵، ص ۹۹؛ 
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شـریف الهیجـی، ۱۳۷۳ ش، ج ۳، ص ۶۱۱؛ قمـی مشـهدی، ۱۳۶۸ ش، ج ۱۰, ص 

کاشانی، ۱۴۱۵ ق، ج ۴، ص ۱۶۵؛  ۳۲۱؛ اندلسی، ۱۴۲۲ ق، ج ۴، ص ۳۷۰؛ فیض 

کاشانی، ۱۳۳۶ ش، ج ۷، ص ۲۵۱(.    طبرسی، ۱۳۷۲ ش، ج ۲۰، ص ۲۱؛ 

کـه همسـران پیامبـر؟ص؟ مـادران  گفـت: همـان طـوری  ح ایـن روایـت بایـد  در شـر

مؤمنـان هسـتند، خـود پیامبـر؟ص؟ نیـز پـدر مؤمنـان هسـت.

کاشـانی در تفسـیر صافـی، ذیـل ایـن روایـت، اشـاره می کنـد  بـر ایـن اسـاس فیـض 

کـه پیامبـر؟ص؟ در امـر دیـن و دنیـا پـدر امـت خواهنـد بود. در دیـن، از آن جهت که هر 

نبـی، بـرای امتـش، در حکـم پـدر خواهـد بـود تـا امـت را بـه سـوی حیـات جاویـدان و 

کنـد، از ایـن رو مؤمنـان، برادر یکدیگرنـد و در امر دنیا، از آن جهت  رسـتگاری هدایـت 

کـه، چـون خداونـد پیامبـر را پـدر مؤمنیـن قـرار داده اسـت، کفالـت آنها را نیـز به عهده 

کاشـانی،  ک: فیـض  کـرده اسـت )ن.  گـذار  او قـرار داده و تربیـت یتیم هـا را بـه او وا

۱۴۱۵ ق، ج ۴، ص ۱۶۵(. 

را فرزنـد  کـه خداونـد مؤمنیـن  کـرده اسـت  نقـل  نیـز در تفسـیر جامـع  بروجـردی 

پیغمبـر؟ص؟ و آن حضـرت را پـدر آنهـا معرفـی می فرمایـد. زیـرا کسـانی هسـتند که مال 

کننـد و بـر وجـود خـود سـیطره و تسـلط  و ثروتـی ندارنـد و نمی تواننـد خـود را حفـظ 

داشـته باشـند لـذا خداونـد آنهـا را تحـت تربیـت و والیـت پیغمبـر؟ص؟ خـود قـرار داده و 

کرم؟ص؟  بر مؤمنین اولی و برتر از نفس خودشـان داشـته اسـت و روی این اصل نبی ا

نیسـتم؟  شـما  خـود  از  بشـما  اولـی  مـن  آیـا  فرمـود  سـؤال  مـردم  از  خـم  غدیـر  روز  در 

گفتنـد: آری ای رسـول خـدا؟ص؟ سـپس حضـرت؟ص؟ فرمـود: پس امیـر المؤمنین؟ع؟ 

کـرم؟ص؟ تربیت ایتـام را ملزم  هم چـون مـن بـه شـما اولـی اسـت. و خداوند بـر پیغمبر ا
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فرمـود )بروجـردی، ۱۳۶۶ ش، ج ۵، ص ۳۲۹(. 

کـس مالـی  کـه پیامبـر؟ص؟ بـر بخـش منبـر رفـت و فرمـود هـر  در ایـن زمـان بـود 

کسـی قرضـی بگـذارد یـا اهـل و عیـال  بجـا بگـذارد متعلـق بـه ورثـه ی او اسـت و هـر 

بی سرپرسـت داشـته باشـد، انجـام امـور آنهـا بـر عهـده ی مـن اسـت و بـه مـن برگشـت 

کـه پـدر از فرزنـدش دارد الزم شـمرده  می کنـد. خداونـد بـرای پیامبـر؟ص؟ آن حقـی را 

کـه مؤمنیـن در  کـه فرزنـد از پـدر بایـد انجـام دهـد، واجـب نمـوده  و همـان اطاعـت را 

حـق پیامبـر؟ص؟ رعایـت نماینـد. هم چنیـن ایـن روایـت، بـه نوعـی، می توانـد مؤیـد 

کـه مـراد از عبـارت >و أزواُجُه ُاّمهاُتُهـم<، مادر معنـوی خواهد بود.  ایـن نکتـه باشـد، 

زیـرا پیامبـر؟ص؟، پـدر معنـوی امـت بـوده اسـت. 

در نتیجـه بـا توجـه بـه بررسـی دیـدگاه مفسـران شـیعه، ذیـل بخـش دوم آیـه و 

کـه طبق دیدگاه  کـه بـدان اسـتناد کرده انـد، می تـوان این گونه نتیجه گرفت  روایاتـی 

شـیعه، عبـارت >»و أزواُجـُه ُاّمهاُتُهـم< در ظاهـر بـه حکـم مادر بودن همسـران پیامبر 

کرم؟ص؟ اسـت.  اشـاره دارد، ولی در باطن مؤید والیت و برتری همه جانبه ی پیامبر ا

بررسی دیدگاه اهل تسنن در بخش دوم.   .  

ششـم  آیـه ی  دوم  بخـش  ذیـل  شـیعه،  مفسـران  هماننـد  اهل تسـنن  مفسـران 

کـه در  کرده انـد  احـزاب، بـه تبییـن معنـا و مفهـوم آن پرداختـه و نظـرات خـود را بیـان 

ادامـه خواهـد آمـد. 

بررسی روایات شأن نزول آیه .   .   .  

کثریـت مفسـران اهل تسـنن، بـه طـور صریـح در بـاب شـأن نـزول آیـه ی ششـم  ا
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احـزاب، سـخنی بـه میـان نیاورده انـد، بلکـه برخـی هم چـون مفسـران شـیعه، بـرای 

 ۵۳ آیـه ی  نـزول  شـأن  بـه  پیامبـر؟ص؟،  همسـران  بـا  ازدواج  حرمـت  معنـای  تأییـد 

گفته انـد: طلحـة بـن عبیـد اهَّلل  احـزاب اشـاره کرده و بـه نقـل از مقاتـل بـن سـلیمان 

قرشـی از بنی تمیـم گفـت: محمـد، مـا را از اینکـه بـه نـزد دختر عمویمان یعنی عائشـه 

گر محمـد بمیرد و من  رویـم منـع می کنـد. سـپس در دل خویـش گفـت: قسـم به خـدا ا

زنـده باشـم، بـا عائشـه ازدواج می کنـم. بـه همیـن سـبب خداونـد ایـن آیه را نـازل کرد 

که بعد از او با همسـرانش  که »شـما حق ندارید، رسـول خدا را آزار دهید و حق ندارید 

کار در نـزد خداونـد )گنـاه( بزرگـی اسـت«. زیرا خداوند همسـران  کـه ایـن  کنیـد  ازدواج 

رسـول خـدا؟ص؟ را در حرمـت ازدواج ماننـد مـا درانشـان قـرار داده اسـت و بـه همیـن 

کبیـره بـرای مومنـان دانسـته اسـت.  گنـاه  سـبب خـدا ازدواج بـا آنـان را 

کـه یکـی از بـزرگان  گفتـه اسـت  قرطبـی نیـز در ایـن بـاره نقـل می کنـد: ابـن عبـاس 

گفـت:  کـه بـا رسـول خـدا؟ص؟ در غـار حـراء بودنـد در دل خویـش  قریـش از ده نفـری 

کـه دختـر عموی من اسـت ازدواج می کنـم! مقاتل  گـر پیامبـر از دنیـا بـرود، بـا عائشـه  ا

کـه  گفتـه: روایـت شـده اسـت  می گویـد: او طلحـة بـن عبیـد اهَّلل اسـت. ابن عطیـه نیـز 

گـر رسـول خـدا؟ص؟ بمیـرد، بـا  گفـت: ا کـه  ایـن آیـه در مـورد یکـی از صحابـه نـازل شـد 

عائشـه ازدواج می کنـم. ایـن خبـر بـه رسـول خـدا؟ص؟ رسـید! و آن حضـرت نیـز بدیـن 

گشـت )همـو، ۱۳۶۴ ش، ج ۱۷، ص ۲۰۹(. سـبب آزرده شـد، بدین جهـت آیـه نـازل 

بـا توجـه بـه ایـن روایـات، مسـأله ی حرمـت نـکاح بـا همسـران پیامبـر؟ص؟ تأییـد 

می شـود. البتـه در بیـن مفسـران اهل تسـنن، دو دیـدگاه پیرامـون مفهـوم عبـارت >َو 

َهاُتُهـْم< وجـود دارد. برخـی تنهـا بـه مسـأله ی حرمت نکاح اشـاره کرده اند.  ّمَ
ُ
ْزَواُجـُه أ

َ
أ

کثریـت اهل تسـنن، عـاوه بـر حرمـت نکاح، وجـوب تعظیم همسـران پیامبر؟ص؟  امـا ا
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را برداشـت کرده انـد. در ادامـه بـه بیـان دیدگاه هر گروه پرداخته و نظراتشـان را بیان 

کرد. خواهیـم 

الف(حرمتنکاحباهمسرانپیامبر؟ص؟

برخـی از مفسـران اهل تسـنن، معتقدنـد از بخـش دوم آیـه ی ششـم احزاب، یعنی 

ک:  کـرد )ن.  َهاُتُهـْم< تنهـا می تـوان، حرمـت نـکاح را برداشـت  ّمَ
ُ
ْزَواُجـُه أ

َ
عبـارت >َوأ

طبـری، ۱۴۱۲ ق، ج ۲۱، ص ۷۸، بیهقـی، ۱۴۱۴ ق، ج ۷، ص ۶۹ ـ ۷۰( ایـن دسـته 

کـه خواهـد آمـد. روایتـی از  کرده انـد  از مفسـران بـرای اثبـات نظـر خـود روایتـی را ذکـر 

کـه می گویـد: »زنـی بـه عایشـه گفت: ای مادر! عایشـه پاسـخ  عایشـه نقـل شـده اسـت 

ک: سـیوطی، ۱۴۰۴ ق، ج  داد: مـن مـادر تـو نیسـتم مـادر مـردان شـما هسـتم« )ن. 

۵، ص ۱۸۳؛ زمخشـری، ۱۴۰۷ ق، ج ۳، ص ۵۲۳؛ آلوسـی، ۱۴۱۵ ق، ج ۱۱، ص 

۱۴۹؛ قاسـمی، ۱۴۱۸ ق، ج ۸، ص ۵۲( بـه اعتقـاد اهل تسـنن، ایـن روایـت ثابـت 

کـه تنهـا معنـای »ام المؤمنیـن« حرمـت ازدواج بـا همسـران رسـول خـدا؟ص؟  می کنـد 

کـه عایشـه ایـن مسـأله را از زنـان  اسـت و معنایـی غیـر از آن نـدارد. زیـرا معنـا نداشـت 

نفـی نمایـد. بسـیاری از بـزرگان اهل تسـنن، از ایـن روایـت همین معنـا را فهمیده و به 

کرده انـد. ل  آن اسـتدال

اختـاف  مـردم  می نویسـد:  »ام المؤمنیـن«  معنـای  دربـاره ی  مالکـی  عربـی  ابـن 

کـه آیـا همسـران پیامبـر مـادران مـردان مؤمـن و زنـان مؤمنـه اسـت یا تنهـا مادر  دارنـد 

کـه ایـن  گفته انـد  مـردان مؤمـن هسـتند. دو دیـدگاه در ایـن بـاره وجـود دارد: برخـی 

کـه تنهـا شـامل  حکـم هـم شـامل مـردان می شـود و هـم شـامل زنـان، برخـی گفته انـد 

از اینکـه آنهـا بـه منزلـه ی مـادران آنهـا قـرار داده  کـه مقصـود  مـردان می شـود؛ چـرا 
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اسـت، حرمـت ازدواج بـا آنهـا اسـت؛ زیـرا از مـادر بـودن، حـال بـودن توقـع مـی رود 

و حـال بـودن بیـن مـردان و زنـان نیسـت؛ بـه همیـن خاطـر بیـن همسـران پیامبـر و 

زنـان مؤمـن بـه خاطـر حرمـت حجـاب واجب نیسـت؛ این دیـدگاه دوم صحیح اسـت 

)همـو، ج ۳، ص ۵۴۲(.

ب(وجوبتعظیمهمسرانپیامبر؟ص؟

احـزاب،  ششـم  آیـه ی  دوم  بخـش  از  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  اهل تسـنن،  کثریـت  ا

ابن عاشـور، ج ۲۱، ص ۱۹۵؛  ک:  را برداشـت نمـود. )ن.  می تـوان وجـوب تعظیـم 

زمخشـری، ۱۴۰۷ ق، ج ۳، ص ۵۲۴؛ زحیلـی، ۱۴۱۸ ق، ج ۲۱، ص ۲۴۷؛ ابن کثیـر 

قاسـمی،  آلوسـی، ۱۴۱۵ ق، ج ۱۱، ص ۱۴۹؛  دمشـقی، ۱۴۱۹ ق، ج ۶، ص ۳۴۱؛ 

خـود  بـرای  نیـز  گـروه  ایـن   .)۱۷۶ ص   ،۱۱ ج  طنطـاوی،  ۵۱؛  ص   ،۸ ج  ق،   ۱۴۱۸

ح شـده، در حقیقت احترام  دالیلـی را ذکـر کرده انـد. ایـن مفسـران معتقدند حکـم مطر

کـه خداوند به آن حضرت نموده اسـت؛  نهـادن بـه خـود پیامبـر؟ص؟ و موهبتی اسـت 

گفتنـد و بـرای ازدواج بـا همسـران آن حضـرت نقشـه  کـه اصحـاب  زیـرا بـا سـخنانی 

کشـیدند، قلـب پیـام آور خـدا شکسـت و خداونـد بـه منظور تسـکین قلـب آن حضرت، 

ایـن حکـم را وضـع فرمـود. 

گشـت، حرمـت همسـران پیامبـر؟ص؟، نیـز  کـه حرمـت پیامبـر؟ص؟ واجـب  کنـون  ا

کـه ازدواج بـا یکـی از همسـران پیامبـر؟ص؟  اثبـات می گـردد. هم چنیـن ممکـن بـود 

کینه توزان  زمینه ی برخی از سـوء اسـتفاده ها و توطئه ها را فراهم سـازد و دشـمنان و 

بـا اسـتفاده از موقعیـت آنهـا بـه مقاصـد سیاسـی و اهـداف دنیـوی خـود بیندیشـند؛ 

چنان چـه برخـی هماننـد عبـد اهَّلل بـن زبیر با اسـتفاده از نسـبتی که با عایشـه داشـت، 
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بـه بسـیاری از مقاصـد سیاسـی و دنیـوی خـود رسـید؛ از ایـن رو خداونـد ازدواج بـا آنان 

کـرد. در همین باب صاحب تفسـیر« التحریر و التنویر »به  ع اعـام  را بـر همـگان ممنـو

احادیثـی مبنـی بـر تعظیـم و احتـرام همسـران پیامبـر؟ص؟، توسـط اصحـاب و یـاران 

ح اسـت: ابن عبـاس در هنـگام حمـل جنـازه ی میمونـه  کـه بدیـن شـر اشـاره می کنـد 

که آن  همسـر پیامبر؟ص؟ می گفت: این جنازه ی همسـر پیامبر؟ص؟ اسـت پس زمانی 

کردیـد آن را بـه شـدت تـکان ندهیـد و آن را نلرزانیـد و بـا مایمـت و مـدارا آن را  را بلنـد 

کـرده اسـت و این چنین اسـتثنای  حمـل کنیـد و ایـن حدیـث را مسـلم بخـاری روایـت 

حکـم ازدواج در مـورد همسـران پیامبـر؟ص؟ بـه تعظیـم و بزرگداشـت بـر می گـردد.

پـس بـه دلیـل تعظیـم و بزرگداشـت همسـران پیامبـر؟ص؟، در ذکـر نـام همسـران 

ایشـان، بـرای مبالغـه از تشـبیه بلیـغ استفاده شـده و آنهـا را به مادران مؤمنان تشـبیه 

گر برخی  کـرده اسـت امـا دختـران آنهـا بـه عنوان خواهـران مسـلمانان نخواهند بـود. ا

مؤمنـان  خواهـران  را  ایشـان  »دختـران  المختصـر  در«  شـافعی  هم چـون  علمـاء  از 

خوانـده فقـط از بـاب نامـی بـر ایشـان بـوده نـه بـا نیـت اثبـات حکمـی بـرای آنهـا و امـا 

اطـاق وصـف خـال المؤمنیـن )دایـی مؤمنان( بـر معاویه، در این بـاب از منظر علماء 

از این گونـه  کـه  کـرده اسـت  ایـن مـورد شـافعی تصریـح  دو دیـدگاه وجـود دارد و در 

ابن کثیـر  ۱۹۴؛  ص   ،۲۱ ج  ابن عاشـور،  ک:  )ن.  کـرد  اسـتفاده  می تـوان  خطاب هـا 

دمشـقی، ۱۴۱۹ ق، ج ۶، ص ۳۴۱(.

اعطای مشروط لقب »ام المؤمنین« به همسران پیامبر؟ص؟.   .   .  

ح شـده در آیـه شـامل همـه ی همسـران  برخـی مفسـران در بـاب اینکـه حکـم مطر

ک: زحیلـی، ۱۴۱۸ ق، ج ۲۱، ص  گفته انـد )ن.  پیامبـر؟ص؟ می شـود یـا خیـر، سـخن 
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۲۴۷؛ سـیوطی، ج ۶، ص ۵۶۶؛ ابن عاشـور، ج ۲۱، ص ۱۹۵؛ سـیوطی، ۱۴۰۴ ق، 

ج ۵، ص ۱۸۳(. 

صاحب تفسیر »التحریر و التنویر« می نویسد: در به شمار آوردن زنان پیامبر؟ص؟ 

گر زنی  کـه پیامبـر؟ص؟ بر زن وارد شـود امـا ا بـه عنـوان امهـات المؤمنیـن، شـرط اسـت 

کـه اسـماء  را قبـل از ورود بـر او، بـه دالیلـی هم چـون جنـون طـاق دهـد؛ همان طـور 

کندیـه این گونـه بـود، آن زن جـزو امهـات المؤمنیـن بـه شـمار نخواهـد  بنـت نعمـان 

کـرد و آن زن در  کـه زنـی بـا پیامبـر؟ص؟ عقـد  کـرده اسـت  رفـت. وی از ابن عربـی نقـل 

گاه شـد  ع آ کـرد زمانی که عمـر از این موضو زمـان خافـت عمـر بـا فـرد دیگـری ازدواج 

کـرد و گفـت: بـرای چـه چنیـن حکـم کردید؟  دسـتور بـه سنگسـار او داد. زن اعتـراض 

ل  نبـی بـرای مـن پوششـی قـرار نـداد و مـن ام المؤمنین خوانده نشـدم و با این اسـتدال

کـه بـا أشـعث بن  کـرد و ایـن زن دختـر جـون کنـدی بـود  عمـر از سنگسـار او خـودداری 

ح شـده  کـه در مذهـب مالکـی مطر کـرد و ایـن حکـم صحیحـی اسـت  قیـس ازدواج 

کرده انـد. ایـن مفسـر بعـد از ذکـر روایتـی از  و رافعـی از مذهـب شـافعی آن را تصحیـح 

کـه ازدواج با تمام زنانی که پیامبر؟ص؟ با ایشـان  ابن عربـی، از مقاتـل نیـز آورده اسـت 

گـر پیامبـر؟ص؟ بـر آنهـا وارد نشـده باشـد.  کـرده اسـت حـرام می باشـد، حتـی ا ازدواج 

کـه پیامبـر؟ص؟  کـرده اسـت زنانـی  کـه در »الروضـة« آن را تصحیـح  بـه نظـر شـافعی 

بعـد از دخـول بـر ایشـان، آنهـا را طـاق داده در مـورد حرمـت ازدواج بـا آنهـا دو نظـر 

مختلـف وجـود دارد: نظـر اول اینکـه: حرمـت ازدواج بـا ایـن زنـان بـه دلیـل تعظیـم 

و بزرگداشـت مقـام حضـرت؟ص؟ ثابـت اسـت. نظـر دوم: ایـن حرمـت ثابـت نیسـت و 

کننـد؛ که نظر اول  همسـران پیامبـر؟ص؟ می تواننـد بعـد از طـاق از پیامبـر؟ص؟ ازدواج 

ارجـح می باشـد. )ابن عاشـور، ج ۲۱، ص ۱۹۵(.
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بخـش،  ایـن  از  کلـی  طـور  بـه  اهل تسـنن،  کثریـت  ا گفـت،  می تـوان  نتیجـه  در 

کرده انـد: یکـی حرمـت نـکاح و دیگـری، وجـوب تعظیـم  کلـی را برداشـت  دو حکـم 

دارنـد.  بیشـتری  اصـرار  بـر حکـم دوم،  البتـه  کـه  اسـت  پیامبـر؟ص؟  همسـران 

نتیجه گیری.  

کـرم؟ص؟  ۱. حفـظ حرمـت بیـت نبـوت بـرای همـگان حتـی بـرای زنـان پیامبـر ا

واجـب اسـت، قـرآن بـرای حفـظ ایـن بیـت نیـز تمـام مسـاعی خـود را به کار برده اسـت 

پیامبـر شـما  کـرم؟ص؟ می فرمایـد: ای همسـران  ا پیامبـر  زنـان  بـه  از جملـه: خطـاب 

گـر َسـِر تقـوا دارید؛ پس به ناز سـخن مگویید  ماننـد هیچ یـک از زنـان ]دیگـر[ نیسـتید ا

گوییـد )األحـزاب،  گفتـاری شایسـته  تـا آنکـه در دلـش بیمـاری اسـت، طمـع و رزد و 

گیریـد و ماننـد روزگار جاهلیـت قدیـم زینت هـای خـود  ۳۲(. و در خانه هایتـان قـرار 

را آشـکار مکنیـد و نمـاز برپـا داریـد و زکات بدهیـد و خـدا و فرسـتاده اش را فرمـان بریـد 

کیزه  ک و پا خـدا فقـط می خواهـد آلودگـی را از شـما خانـدان ]پیامبر[ بزداید و شـما را پا

گردانـد )األحـزاب، ۳۳( از ایـن رو قـرآن لغـزش آنـان را مضاعـف و پـاداش اطاعت آنان 

از خـدا و رسـولش را دو برابـر در نظـر می گیـرد و بـه مؤمنـان نیز خطـاب می کند: و چون 

از زنـان پیامبـر چیـزی خواسـتید از پشـت پـرده از آنـان بخواهیـد ایـن بـرای دل هـای 

کیزه تـر اسـت و شـما حـق نداریـد رسـول خـدا را برنجانیـد و  آنـان پا شـما و دل هـای 

کار نزد خدا  مطلقـًا نبایـد زنانـش را پـس از مـرگ او بـه نـکاح خـود در آورید چرا که ایـن 

گناهـی بـزرگ اسـت )األحـزاب، ۵۳(. بنابرایـن در پرتـوی ایـن آیـات و ماننـد  همـواره 

آنها می توان به معنا و مراد از >و أزواُجُه ُاّمهاُتُهم< پی برد. 

کـرد قـرآن فضیلـت و پاداشـی بـرای زنـان پیامبـر  ۲. بـه طـور قطـع می تـوان ادعـا 
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گانـه بـرای  کـه همسـر پیامبرنـد در نظـر نگرفتـه و حسـابی جدا خـدا؟ص؟ از ایـن نظـر 

آنـان بـاز نکـرده اسـت بلکـه معیـار نجـات، فضیلـت و پـاداش مضاعـف را بـر اسـاس 

خداخواهـی و رسـول او، آخرت خواهـی، اطاعـت و فرمان بـرداری از خـدا و رسـول قـرار 

کس از شـما مبادرت به کار زشـت آشـکاری  داده و می فرماید: ای همسـران پیامبر هر 

کنـد عذابـش دو چنـدان خواهـد بـود و این بر خدا همواره آسـان اسـت )األحزاب، ۳۰( 

کنـد پاداشـش را دو  کار شایسـته  و هـر کـس از شـما خـدا و فرسـتاده اش را فرمـان بـرد و 

چنـدان می دهیـم و برایـش روزی نیکـو فراهـم خواهیـم سـاخت )أالحـزاب، ۳۱(.

کرم؟ص؟  کـه خداونـد، زنـان پیامبـر ا ۳. بـا توجـه بـه عبـارت >و أزواُجـُه ُاّمهاُتُهـم< 

را بـه منزلـه ی مـادر قـرار داده اسـت بایـد، حـد و حـدود، آثـار و احـکام این توسـعه تنها 

ع تبییـن شـود، )ماننـد آنکـه مرضعـه را مـادر قـرار داد امـا مـادر  از ناحیـه ی خـود شـار

رضاعـی ارث نمی بـرد( بـه طـور قطـع تمـام آثـار مـادری )بـه معنـای حقیقـی( ماننـد 

تـوارث، حلیـت نـگاه و حرمـت بنـات و … در ایـن تعبیـر نیسـت پـس بایـد دیـد خداوند 

کـه بـرای مـادر هسـت بـرای زنـان پیامبـر؟ص؟ قـرار داده اسـت.  کـدام یـک از احکامـی 

۴. نحـوه ی برخـورد ائمـه ی اطهـار؟مهع؟ با زنان پیامبر نیز مفسـر این تعبیر اسـت. 

کـه عایشـه در میان  امـام علـی؟ع؟ بـا اصحـاب جمـل می جنگـد و هرگـز بـه ایـن دلیـل 

آنـان اسـت از وظیفـه ی خـود تخطـی نمی کنـد در عیـن حـال پـس از جنـگ عایشـه را 

همـراه بـا عـده ای بـه سـوی مدینـه روانـه می کنـد تـا حرمت وی حفظ شـود.

کرم؟ص؟ تعظیم و تکریم آنان اسـت  ۵. تکلیف مؤمنان در برابر همسـران پیامبر ا

و تکلیف همسـران پیامبر؟ص؟ درباره ی خودشـان نیز حفظ حرمت بیت نبوت اسـت 

کـه تنهـا در سـایه ی اطاعـت از خدا و رسـول صورت می پذیرد. 
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بیروت: . ۲۶ القرآن،  تفسیر  فی  التبیان  الحسن،  محمدبن  ابوجعفر  طوسی،   
داراحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بی تا.

 طیب، سید عبد الحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات . ۲۷
اسام، چاپ دوم، ۱۳۷۸ ش.

پژوهشی( . ۲۸ )علمی-  نشریه  قرآن،  تفسیر  و  سیاق  محمد،  کرمیبدی،  فا  
قبسات، ۱۳۸۷ ش.

ک للطباعة . ۲۹  فضل اهَّلل سید محمد حسین، تفسیر من وحی القرآن، دار الما
و النشر، بیروت: چاپ دوم، ۱۴۱۹ ق.

تهران: . ۳۰ حسین،  اعلمی،  الصافی،  تفسیر  محسن،  ما  کاشانی،  فیض   
انتشارات الصدر، چاپ دوم، ۱۴۱۵ ق.

 قاسمی، محمد جمال الدین، محاسن التاویل، بیروت: دار الکتب العلمیه، . ۳۱
چاپ اول، ۱۴۱۸ ق.

چاپ . ۳۲ االسامیه،  الکتب  دار  تهران:  قرآن،  قاموس  کبر،  علی ا سید  قرشی،   
سوم، ۱۳۶۱ ش.
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ناصر . ۳۳ انتشارات  تهران:  القرآن،  الجامع ألحکام  احمد،   قرطبی، محمد بن 
خسرو، چاپ اول، ۱۳۶۴ ش.

الغرائب، . ۳۴ الدقائق و بحر  کنز   قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، تفسیر 
انتشارات وزارت ارشاد اسامی، چاپ اول، ۱۳۶۸  تهران: سازمان چاپ و 

ش.

کاشانی، ما فتح اهَّلل، تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین، تهران: . ۳۵  
کتاب فروشی محمد حسن علمی، ۱۳۳۶ ش.

 مجلسی، محمد باقر، بحار األنوار الجامعة لُدرر اخبار االئمة االطهار، چاپ . ۳۶
دوم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ ق.

الکتب اإلسامیة، چاپ . ۳۷  مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دار 
اول، ۱۳۷۴ ش.

 نجفی خمینی محمد جواد، تفسیر آسان، انتشارات اسامیه، تهران: چاپ . ۳۸
اول، ۱۳۹۸ ق.




