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Abstract 
The issue of Efk which means falsehood and accusation has been stated by God in Surah 
an-Nur. Using comparative and critical analysis of arguments in the triplet theory and 
considering historical and exegetical resources, this study aims to achieve an accurate 
theory in this regard. Sunni commentators hold that this verse has been revealed as a 
tribute to Ayesheh, and a number of Shi’ite commentators have also agreed with them. 
Some other Shi’ite jurists believe that the verse is revealed as a tribute to Mariah 
Qebtiah, while some others attribute it to the chaste women. Relying on historical 
references and arguments, this study shows that the third theory is accepted and the verse 
has not been revealed for any of the Prophet’s wives. Unfortunately, many 
interpretations in this regard are under the influence of religious bias and political views 
so that some have attempted to abuse this verse for the sake of their own political 
intentions.  
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 رويكردي تاريخي   با» إفك«نزول آيه نقد و بررسي تطبيقي شأن 

  1سید محمدرضا حسینی

 ١۴/٠۶/٩٧|   تاریخ پذیرش:    ١٢/٠٢/٩٧تاریخ ارسال: 

  چكيده
ايـن مقالـه    .به آن پرداخته است خداوند در سوره نورزدن است كه  بهتان و تهمتمعناي  به» افك«مسئله 

گانه، با نگاه به منابع تاريخي و تفسيري، بـه نظريـه    در نظر دارد تا با بررسي و نقد تطبيقي داليل نظريه سه
برخـي از   ؛ البتـه شه نـازل شـده اسـت   يآيه در شأن عا :تسنن بر اين باورند اهل مفسراندرست دست يابد. 

اند. برخي ديگر از مفسران شيعه معتقدند: آيه در شـأن ماريـه قبطيـه     صدا شده با آنان هم نيز شيعه مفسران
دانند. با نگاه به منابع  نازل شده است و برخي ديگر از مفسران شيعه نزول آيه را در شأن زني پاكدامن مي

يـك از ايـن دو    آيـه در شـأن هـيچ    داد كـه قبول نظريه سوم، نشان خـواهيم  تاريخي و بيان دالئل، ضمن 
متأسـفانه بسـياري از اظهارنظرهـا، متـأثر از تعصـبات مـذهبي و نگـاه         .نازل نشده اسـت  همسر پيامبر 

  .  اند دنبال مصادره كردن آيه در راستاي اغراض سياسي خود بوده برخي بهتا آنجاكه  است؛سياسي 
 

   .عايشه، ماريه قبطيهآيه إفك، تاريخ، شأن نزول، : گانكليد واژ
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  . بيان مسئله1
اسـت كـه در زبـان قـرآن بـه آن،      سوره نـور، بيـانگر جريـاني تـاريخي      به بعد 11ات يآ

  شود.   گفته مى» فكإ«
اند. و برخى نيز شأن نـزول   شه دانستهين آيات را دربارة عاياي از مفسران، شأن نزول ا عده

دانند و هريـك، بـراي    شأن نزول را، زني پاكدامن ميبعضي ديگر از مفسران،  ، و هيه قبطيماررا 
كنند. اين نوشته برآن اسـت تـا بـا بررسـي و نقـد تطبيقـي        اثبات ديدگاه خود داليلي را بيان مي

  هاي ياد شده، فارغ از هرگونه تعصب مذهبي، به نظريه درست دست يابد. داليل نظريه

  فكشناسي إ مفهوم. 2
زدن  معنـاى بهتـان و تهمـت    بـه  را گوينـد و نيـز   »وغدر«در لغت شديدترين نـوع  » فكإ«

فـك؛  إمـاده   ،ش 1380شـعراني،  انـد (  وارونـه كـردن دانسـته    معنـاي  بـه است؛ برخي نيز آن را 
  .)فكإ، واژه 253، ص 5ج  ،ق1416 طريحى،

قلـب  « معنـاي  بـه ن اقسام كذب، و اصل آن يدتريفك از شدالعرفان نيز إ ر مخزنيدر تفس
ان ير بيدر تفس ،). همچنين89، ص 9 ش، ج1362تر ذكر شده است (امين، ميبا مفهوم عظ »كالم
 معنـاي  بـه  - ديفـك بـا تشـد   با فتحه (بر وزن ضرب) هماننـد إ  -  ) اَفَك286، ص10(جه السعاد

  مورد توجه بوده است.   24الى  11 ةيمعنا در تفسير آ دروغ آمده و همين
ر الموضـوعى  ي)؛ التفسـ 440، ص10 ج ش،1369ر القرآن (يان فى تفسيالب بيدر تفاسير اط
ــر ــ)؛ الم286، ص16 ج ق، 1432م (يللقـــرآن الكـ )؛ كاشـــف 128، ص 15 ج ق، 1390زان (يـ

دروغ «عنـوان   فـك بـه  ) نيـز از إ 124، ص 6 (بـي تـا، ج   انيالب ) و روح662، ص 5 ج ، ش1378(
نـد؛ ولـي   ا دانسـته » فـك آيـات إ «سوره نور را  20تا  11ات ، آي تعبير شده است. برخي» برزگ

  .)11احقاف: فك ذكر كردند (سوره را از آيات إ اين 26 ةآي برخي نيز، تا
 عنكبـوت  ةدارد ماننـد سـور   ؛فك در ديگـر آيـات قـرآن وجـود    توجه به اينكه كلمه إ با

ايـن مـوارد    در همـة ؛ كـه  28 و11آيـه  احقاف؛ سوره 151 -  86- 83 آيه صافات؛ سوره 17آيه
 ،»رگزدروغ بـ «گفـت: معنـاي    تـوان  مـي بندي  باشد؛ در يك جمع مي» دروغ بزرگ« معناي به

  فك است.ژة إمعناي جامعي از تهمت است كه بهترين معنا براي وا
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  پيشينه تحقيق. 3
دهد كه پژوهش مستقلي در قالب كتاب و يا مقالـه بـا    عمل آمده نشان مي ههاي ب بررسي
ن با رويكردي تاريخي وجود هاي پيرامون آ بر شأن نزول آيه إفك و نقد ديدگاه نگاه تطبيقي

در  سـيوطي العظيم؛  القرآن در تفسير كثير ابنتسنن؛ مانند  . اگرچه بسياري از مفسران اهلندارد
القرآن؛ و مفسران شيعه؛ ماننـد   نزول در كتاب اسباب واحدىبالماثور؛  ريالتفس فى المنثور الدر
مـال  ان؛ يـ ر مجمـع الب يدر تفس خ طبرسىيشدر شافي؛  دمرتضىيسان؛ ير التبيدر تفس خ طوسىيش

به بعد سورة نور ضمن تفسير، به شـان نـزول و    11ن؛ ذيل آية يدر منهج الصادق كاشانى  اللّه فتح
  بيان داستان و انتساب آن به عايشه و يا ماريه قبطيه پرداختند.

در اختصاص دادن شأن نزول آيـه  تسنن  اهل نمفسران ديدگاه ابرخي از محقق ،همچنين
ى، جعفـر  يماننـد مرحـوم عالمـه طباطبـا     ؛نـد. بعضـى از دانشـمندان   ردفك به عايشه را نقـد ك إ

فـك مطـالبي را   ه إن نـزول آيـ  ة شـأ دمرتضى عسكرى، جعفرمرتضى عاملى درباريسبحاني، س
از زاويـه مباحـث    د و يـا ولي به مقايسـه نپرداختنـ   ،ى را هم بيان داشتنديرادهايمطرح كردند و ا
  ند و كمتر به زوايايي تاريخي توجه كردند.  يستركالمي به آن نگ

دنبـال   ههـاي پيرامـون آن، بـ    اما اين نوشته با بررسي دقيق مطالب تاريخي و نقـد ديـدگاه  
  فك است.ة إن نزول واقعي آيأش به يافتن  دست

  اختالف ديدگاه در مصداق. 4
بـر آنـان حـد     به اتفاق معتقدند: گروهي به زني تهمت زدند و پيـامبر اسـالم   مفسران

  نظر دارند.   جاري كرد، اما در اينكه آن زن چه كسي بود، اختالف
ــذِ   ِإَن « شـأن نـزول آيـه    ةدربـار  توان ميطور كلي  ، بهمفسرانبر اساس آرا و نظريات    َن یالَّ

ْفِك    را بيان كرد.  سه ديدگاه  ،)11 :(نور »جاُءوا ِباْإلِ

  شه   ي. ديدگاه اول: نزول آية إفك در شأن عا4- 1
» فـك إ«ة يـ مفسران شيعه بر اين باورند كـه آ سنت و نيز برخي از  اهل مفسرانگروهي از 

به او زدند، تبرئه  - برخي از صحابه- شه نازل شده است و خداوند او را از تهمتى كه يعا ةدربار
اى كه دربـاره   هيكند كه بر اساس آن، تنها آ تى نقل مىياشه رويباره خود عا نيا. دركرده است
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مطابق نقل از عايشه،  .است - فكه إييعني آ - نازل شده است، آيه يازده سوره مباركه نور وي
ْنَزَل الله فِ ح آورده است: يل بخارى در صحيمحمدبن اسماع

َ
ْنــَزَل یَنا شیما أ

َ
َه أ نَّ اللَّ

َ
ئا من اْلُقْرآِن إال أ

  ).4550، ح1827، ص4جق، 1401( یُعْذرِ 

  اصل داستان به روايت تاريخ. 4- 1- 1
كـه البتـه    - هشـام آمـده اسـت    بر اساس آنچه كه در نُسخ كهن تاريخي ازجمله سيره ابن

شخصـاً حضـور پيـدا     هـا  جنـگ در در ايـامي كـه پيـامبر    - سـت امتكي بر نقل خود عايشه 
المصـطلق نيـز    در غـزوه بنـي   ،رو ازاين كرد. كرد، يكي از همسران خود را با خود همراه مي مي

به آنچه خـود   توجه باو  ، هودجي براي عايشه ساختجهت عايشه را با خود به همراه برد. بدين
 آن اري او بودند كه به هنگـام سـوار و پيـاده شـدن از    زچند نفر در خدمتگ ،او نقل كرده است

  شـتر در مسـير، او را در تمـام    و يا برخي از خدمه براي هـدايت  ،كردند هودج او را كمك مي
  كردند. مدت جنگ همراهي مي

، شـبي را در منزلـي   بازگشـت مدينـه   سوي به ر پيامبرپس از اتمام جنگ، وقتي لشك
براي قضـاي حـاجتي از    را كه عايشه ،وقت حركت سحرگاهان به .جهت استراحت اُتراق كرد

گذارند. به نقـل    در داخل هودج است، جا مي وي اينكهبه تصور  ه بود،همراهان خود دور شد
منتظر  ه است.متوجه شد از قافله بازماند ،وقتي كه به محل استراحتگاه بازگشت ،از خود عايشه

 - كـه عقـب قافلـه بـود    - صفوان بن المعطّل السـلمي   ،(چند ساعتي) ماند تا اينكه پس از مدتي
و در طلوع آفتـاب بـه    ندحركت كرد راشب  . آنها تماماو را بر شتر سوار كرد را ديد و عايشه
  رسيدند. پيامبر

و صـفوان  اسـت  كه ديدند عايشه بر شـتر سـوار    افرادي از سپاه پيامبر ،در اين هنگام
تنهايي زمام شتر را بـر دسـت دارد، گمـان بـد بـرده و هركـدام بـا شـك و دروغ سـخني را           به

 - اله ابوبكر و خود نيز غـالم وي بـود   كه مادرش دختر خ - مسطح بن اثاثه ،آن افراد .پراكندند
پـس از آنكـه آيـات     اسـحاق  ابـن البته براساس نقل  ؛و حسان بن ثابت و حمنه بنت جحش بود

  را با چوب حد زد. آنهابر مال شد، پيامبر آنهاالهي نازل شد و دروغ 
از  بط شـده اسـت، پيـامبر   ضـ مطابق نقلي كه از خود عايشه در كتب تـاريخي كهـن   
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 ؛ع اين اتفاق تا لحظه نزول آيات مبني بر پاك بـودن عايشـه، بـا وي سرسـنگين بـود     زمان وقو
عايشه در منزل پدرش به سر برده است و ازاينكه  ،بيست و چند روز تقريباً ،حتي در اين مدت
تصور او و مادرش بر  .كرده است سخت ناراحت بود توجهي به او كم در اين مدت پيامبر

 او را بيشتر از همه زنانش دوست دارد، ديگـر همسـران پيـامبر    كه چون پيامبر اين بود
بر اين پندار بودند كه چون زينب دختر جحش از اند. همچنين، آنان  سعي در تخريب او كرده

ازروي  ،هاي پيامبر را در حق عايشه ديـده  مهرباني –حمنه  - زنان پيامبر بوده و چون خواهرش
  ده است.حسادت و نفاق چنين دروغي را پراكن

به عايشه هشـدار داده كـه اگـر مرتكـب گنـاهي       حتي پيامبر :در اين نقل آمده است
بر روي منبر رفته و مردم  ،بيند هاي عايشه را مي كه گريه، حتماً توبه كند و پس از آنشده است

اي بـوده كـه در بـين     به گونه دارد. سخنان پيامبر باره برحذر مي را از پراكندن دروغ دراين
 .را از مجادلـه منـع كـرد    آنهـا  وجـود آمـد و پيـامبر     هجيان و اوسيان درگيري لفظي بخزر
بـه   آنهـا عايشـه بـا    دربـارة را نزد خود فراخوانـد و   زيد و علي بن اسامه ، آن حضرتسپس

 - خواهـد تـا از بريـره    مـي  نيز از پيامبر اسامه عايشه را تبرئه كرده و علي كرد.مشورت 
هـاي   بريره نيـز از پاكـدامني  . باره سئوال كند دراين - ه عايشه بوده استكه از كنيزان نزديك ب
، 2ج ش،1355 السـيره النبويـه،  دانـد (  نـاك مـي   ههاي شـب  ا از هـر مسـئله  عايشه گفته و او را مبر

  ).  434- 426، ص2ج ش،1369 ،المغازي؛ 2971303ص
 از سوره نور، و سـخنراني پيـامبر   12و11سرانجام با نزول آيات  ،پس از اين ماجراها

هـا بـه پايـان     افكنـي  هـا و شـبه   گـويي  و جاري كردن حد بر كساني كه تهمت زده بودند، دروغ
ْم َبْل ُهَو َخ   َن یالَّذِ   ِإَن  «: رسيد

ُ
ا َلک ْم ال َتْحَسُبوُه َشرًّ

ُ
ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنک ــْم یــجاُؤ ِباْإلِ

ُ
ــلِّ اْمــِرٍئ ِمــْنُھْم َمــا ٌر َلک

ُ
ِلک

ْثِم َو الَّذِ  م را مطـرح  ي؛ كسانى كـه آن تهمـت عظـ   ٌم یَتَولَّی ِکْبَرُه ِمْنُھْم َلُه َعذاٌب َعِظــ یاْکَتَسَب ِمَن اْإلِ
ر شـما در  يـ بلكه خ ؛ن ماجرا براى شما بد استيد ايكردند گروهى از شما بودند، اما گمان نكن

ن گناهى كه مرتكب شدند دارند، و كسى كه بخش يا از اهركدام سهم خود ر آنهاآن است، 
َلــْو ال ِإْذ َســِمْعُتُموُه َظــنَّ ). «11(نـور:  » مى بـراى او اسـت  يعذاب عظ ،م آن را برعهده گرفتيعظ

ْنُفِســِھْم َخ 
َ
ن (تهمـت) را  يـ ؛ چـرا هنگـامى كـه ا    نیرًا َو قــاُلوا هــذا ِإْفــٌك ُمِبــیــاْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت ِبأ
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ر يـ بـود) گمـان خ   آنهـا مان نسبت به خود (و كسى كه همچون خـود  يد مردان و زنان باايديشن
  .)12 همان:(» ك دروغ بزرگ و آشكار است؟!ين يد اينبردند؟ چرا نگفت

  مفسرانبيان مسئله ازنظر قرآن و ديدگاه . 4- 1- 2
آن، اسـت كـه در زبـان قـرآن بـه      نـور، بيـانگر جريـاني تـاريخي      ةسور به بعد 11ات يآ

  شود.   گفته مى» فكإ«
 مفسـران گذشت، اكثر قريب بـه اتفـاق   » فكإ«به آنچه در نقل تاريخي ماجراي توجه با

اسـاس، برخـى از    داننـد. بـراين   شيعه و سني نيز شأن نزول آيات مورد نظر را همـين واقعـه مـي   
جراي همـان  توانـد مـا   نمـي  ،انـد  دانسـته  هيه قبطيمارها كه شأن نزول اين آيات را مربوط به  نقل

چراكه براساس آنچه گفته شد، در اين جنـگ تنهـا عايشـه     ؛المصطلق باشد اتفاق در غزوه بني
 – هنگـام درگذشـت فرزنـدش    ماجراي تهمت عايشه به ماريه قبطيه بـه  اما .حضور داشته است

 ؛وچراي آن در مجال ديگر پرداخـت  ست كه بايد به چونا ماجراي تاريخي ديگري -  ميابراه
  اي گذرا خواهد شد. اشاره ،باره نيز در همين مقاله دراين ،تناسب موضوع البته به

    به روايت تاريخ تحليل داستان. 4- 1- 3
المصـطلق مربـوط    آنچه كه مسلم است اين مـاجرا بـه جنـگ بنـي     ،براساس اين ديدگاه

در  اي كـه خدمـه بـه تصـور اينكـه او      گونـه  بـه  ،ظاهراً ازنظر جثه ريزاندام بـوده  عايشه .شود مي
صفوان كه در سنين جـواني   ،هنگام شوند. دراين از بود يا نبودش غافل مي ،هودج نشسته است

طلـوع آفتـاب    هنگام ،شب عايشه را با تفصيلي كه در اصل داستان ذكر شد، با فاصله يك ،بود
 تنهـايي سـپري كـرده اسـت.     عايشه چندسـاعتي را بـه   ،اساس رساند. براين مي به سپاه پيامبر

هودجي در كـار   ، چونكه در نقل خود نيز آورده است، مدتي كه در آنجا تنها بود رطو همان
اي را پوشش خـود قـرار داده تـا بـه گفتـه خـودش از نگـاه احيانـاً          نبود تا پوشيده بماند، پارچه

در گـذرگاهي   معناست كه مكان اُتـراق سـپاهيان پيـامبر    رهگذري در امان بماند. اين بدين
، از نبود او آگاهي يابند و براي بردنش به همـان  بوده تا خدمهه شايد به اميد قرار داشته و عايش

توجـه بـه    بـا  ،رسـد  د، پس از آنكه صفوان بدو مياين اتفاق نيفتااما چون محل فرود بازگردند. 
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اي كه از سپاه پيامبر داشتند، تمام شـب را بـدون فـوت وقـت و خيلـي سـريع        فاصله چندساعته
  .كنند حركت مي بربراي رسيدن به پيام

 يپراكن ،عهيبا شا يپس از رسيدن عايشه به همراه صفوان، گروه كه اشاره شد ،نيهمچن
از  امبريـ اي كه پ گونه انداخته و به او تهمت ناروا زدند! به ها اناو بر سر زب دربارةرا  يسخنان

خـود عايشـه    از كـالم حالـت پيـامبر   . ايـن  شـدند  هاي ناروا، سخت متأثر آمد و نسبت اين پيش
كند. و اين مدت تا بيست و چنـد روز   كه حتي او را موعظه و توصيه به توبه مي ، چراپيداست
مشـورت   او با اُسامه و علي دربارةو حتي  ندت شده بودوتفا بسيار نسبت به او بي پيامبر
  .كنند مي

  بن ابى سلول و عبداللَّه ابي بن عبداللّه :زنندگان تهمت. 4- 1- 4
نظـر   بـوده اسـت، اتفـاق    سـلول  ابـى  بـن  عبداللّهزننده  كه تهمتعه و سني در اينشي مفسران

پراكنـي او در جريـان    دارند. وي از بزرگان خزرج بوده و اگرچه عايشه در نقل خـود از دروغ 
منافقـان بـود و تـا     نگـاران او جـزو   نامي به ميان نياورده است، اما بـه اتفـاق آراي تـاريخ    إفك

ته شده است كه گف .ن فروگذار نكرده استانامسلم ميانمادامي كه زنده بود از هيچ نفاقي در 
فك بوده و با افرادي همچون مسطح بن اثاثه، حسـان بـن ثابـت و حمنـه     او در رأس اصحاب إ
سـلطان  ( همدست بوده است سازي و پراكندن ان عليه همسر پيامبر دختر جحش در دروغ

ق،  1408، شــاه ســلطان علـى ؛ 88، ص 9 ش،ج1362؛ امـين،  287، ص10 ق، ج1408، شــاه لـى ع
ــي،110، ص 3 ج و  195، ص  7 ش، ج1375؛ قرشــي، 290، ص16 ق،  ج1432؛ صــادقي تهران
  ).112، ص10 ش، ج1375؛ قرشي، 662، ص 5 ش، ج1378؛ مغنيه، 112، ص  10 ج

  شهيعافك در شأن . نقد ديدگاه اول: نزول آيه إ4- 1- 5
 نقـدهاي شـه،  يبا بررسي دقيقِ مطالب بيان شده در خصوص نزول آيه افـك در شـأن عا  

  شود:   مي مطرحذيل 
هـاى   شـتر كتـاب  يشـه نقـل شـده، در ب   يأن عاات در شـ ين آينزول ا دربارةاتى كه يروا. 1

شـه نقـل شـده،    يعا ت كه از زبان خودين رواياما سند ا ؛ثى با سندهاى مختلف آمده استيحد
 ؛ مســلم، 154، ص 3ق، ج 1401، (بخــارى  رســد هــا تنهــا بــه زهــرى مــى ن كتــابيــادر همــه 
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 هشــام، ؛ ابــن61، ص 23ج ، تــا بــي؛ طبرانــى، 118،ص 18؛ طبــرى، ج 113، ص 8ج ، ق1412
  ).  214ق، ص 1411؛ واحدى، 24، ص 5تا، ج  وطى، بييس؛ 744، ص 3ش، ج  1355

خ طوسـى،  يوارد شده است  (شـ عه نيز يرى شيهاى تفس ت زهرى در بعضى از كتابيروا
  ).204، ص 7تا، ج  ؛ طبرسى، بي415، ص 7تا، ج  بي

بخاري براي اثبات وجود روايت در كتب روايي قبل از زهري، به نقل از زهـرى آورده  
ت را جمع كـردم و خالصـه آنهـا،    يش از نقل آن، گفته است كه من چند رواياست كه وي پ

  ).  154ص  ،3ق، ج 1401ن روايت شد (يا
قى از چنـد  يدر واقع تلف - شه نقل شده استيكه از زبان عا - ت مفصلين روايابنابراين،  

  د از خود عايشه نقل شده باشد.  توان ميهاي روايت ن ت است و همه قسمتيروا
اسـت كـه   سازد، ايـن   را مخدوش مي زهري سوي ازموضوع مهمي كه روايت نقل شده 

ايـن  كند و بـراي پاسـخ بـه     مفصل بيان مي فك را به صورتوي تنها كسي است كه حديث إ
گويـد: نقـل    مـي  انـد؟  به اين تفصيل نقل نكرده اين روايت را يك از راويان كه چرا هيچال ؤس

  من تلفيقي از روايات چهار راوي است.  
شـك   كرد، بي واضح است كه اگر ايشان هريك از روايات چهارگانه را مستقل نقل مي

و  هـا  تعـارض ايـن  تـا   هشـايد خواسـت   ، وكرد يشتر خودنمايي ميروايت ب ها و تناقض هاتعارضا
  ديده نشود. ها تناقض

هريـك   زهـري گويد: سزاوار بود  مي باره دراين صاحب عمده القاري في شرح البخاري
  .)83، ص19تا، ج (العيني، بي كرد را جداگانه نقل مي آنهااز 

و يـا بـرادران و    - پـدر عايشـه    - سنت هيچ سخني از ابـوبكر  در كتب روايي اهل راچ. 2
يافـت  دن از آن تهمـت،  از تبرئـه شـ  پـس  تميم در دفـاع از عايشـه و حتـي     اقوام او از قبيله بني

  !.؟شود نمي
ــد        . 3 ــات را دارن ــودن رواي ــواتر ب ــاي مت ــي ادع ــه برخ ــت ك ــب اس ــي تعج ــاي بس  ج

نقل كرده كـه  )، در حالي كه اين روايت را تنها عايشه 23، ص14ج ش،1378الحديد،  ابي (ابن
و  ابواليسـر انصـاري    ،ابـوهريره ، عبـاس  ابـن   ،عمـره  ابنبوده است و نفع  خود در اين داستان ذي
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؛ بلكـه خبـر واحـد    خبـر متـواتر نيسـت    ،اند. پـس  عايشه) همگي از او نقل كرده (مادر رومان ام
 !جه از اهميت، راويان ديگري ندارد؟در شهر مدينه و موضوعي بدين در است. چرا

المصـطلق حضـور داشـت (واقـدي،      نيز در جنگ بنـي  سلمه امبه روايت خود عايشه، . 4
سلمه سخني از اين واقعه به زبـان   شود كه ام چگونه مي ،پس .) 426- 428، ص 2ش، ج 1369
نقـل نكـرده تـا مـردم شـاهد       آورد؟! چرا عايشه اين داستان را در عصر پيـامبر اسـالم    نمي

 فاصـله پـس از ارتحـال پيـامبر اسـالم      ايـن روايـت را بال  تي ح و ؛بودند مي واكنش پيامبر 

 نقل نكرده استنيز!  
هجـري  ا ششـم  يپنجم كه از جمله راويان حديث هستند، در سال  زبير ابنو  عباس ابن. 5

عبـاس   ابن .) خردسال بودند203، ص1، جق1420مصطلق اتفاق افتاد (مقريزي،  كه جنگ بني
و در سال هشتم هجري درحـال كـه    - از هجرت متولد شد يعني سه سال قبل - سال دهم بعثت

زبير نيز در سال اول هجرت به دنيـا   همراه پدرش وارد مدينه شد. ابن به حدود يازه سال داشت
شـب   37 كـه » فكإ«مصطلق و هنگام نزول آيه  اين دو نفر در زمان جنگ بني ،پس .آمده بود
)، در مدينـه  216، ص1، جق1420قريزي، (م باشد مي نهيبه مد پيامبر اسالمدن يپس از رس

حتـي   انـد؛  توانند خود شاهد اين ماجرا بوده باشند و قطعاً هـر دو از عايشـه شـنيده    نبودند و نمي
اند و نه از كسي كـه از پيـامبر    شنيده دهند، نه از پيامبر نسبت مي مطالبي را كه به پيامبر

 !نقل كرده باشد  
مـاه  كـه در   - است، در جنگ خيبر» فكإ«يان حديث ه كه يكي ديگر از راوابوهرير. 6
، 342، ص 3ش، ج 1355ابـن هشـام،   مسـلمان شـد (   - اتفـاق افتـاد   سال هفتم هجري محرم
جنـگ خيبـر پـس از     ). 482، صش1369؛  واقـدى،  115 ش، ص1361؛ ابن حبيـب، 355

او نيز احتماالً از عايشه شنيده اسـت، اگرچـه روايـات او     ،اينبربنا .المصطلق رخ داد جنگ بني
 .استغالباً جعلي 

7 .كنـد.   بيـان مـي   مسـروق است كه روايـتش را  » فكإ«ازجمله راويان حديث  رومان ام
در حيات پيامبر رومان ام ،او در سال ششم هجـري  ،بنابراين در اوايل هجري از دنيا رفت - 

تواند شاهد واقعه بوده و يـا بـا شـنيدن از مسـروق ايـن       نمي - كه جنگ بني مصطلق اتفاق افتاد
 داستان را نقل كرده باشد.  
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در حـالي اسـت كـه     دارد. ايـن نقـش مهمـي   » فـك إ«در حديث  - كنيز عايشه - . بريره8
) و قبل از فتح مكه، به همراه پدر به مدينه 6/238ق، 1401(بخاري،  در يازده سالگي عباس ابن

چنـين   - كه خود شـاهد بـود   - وي مطلبي را از بريره .)296، ص 8ق، ج 1407، ابن كثيرآمد (
مغيث پشت  .تمايل به ادامه زندگي با او را نداشتاست. بريره بريره  كند: مغيث همسر نقل مي

كنـي   عباس آيا تعجب نمي به من فرمود: ابنرفت، پيامبر اسالم كنان مي سر او (بريره) گريه
؛ 7/62ق، 1401را دوسـت دارد و بريـره او را دشـمن؟! (بخـاري،     » بريره«، »مغيث«كه چگونه 
 شـد. عايشه همان سـال بريـره را خريـداري كـرد و كنيـز او       .)1156، ح 362، ص3ترمذي، ج

يعني در سـال ششـم هجـري كـه      ؛فكتوان گفت: بريره در زمان واقعه إ مطابق اين بررسي مي
 شه باشد تا در كنار او و شاهد عيني باشد.د كنيز عايتوان مين ،مصطلق اتفاق افتاد جنگ بني

كه در  - قريظه بود ن جنگ بنياوي از مجروح .نام سعدبن معاذ نيز به ميان آمده است. 9
ســعد،  بــنا( و در اثــر خــونريزي شــديد درگذشــت - الحجــه ســال پــنجم هجــري رخ داد ذي

يعني در شعبان  ؛حالي كه جنگ بني مصطلق حدود هشت ماه بعددر .)433، ص3ق، ج1405
توانـد شـاهد و يـا     او چگونه مـي  ،بنابراين .)113، ص5ق، ج1407سال ششم رخ داد (بخاري، 

  ناقل اين حادثه باشد؟!
بر باالي منبر رفت و آن سـخنان را فرمـود! در حـالي     در روايت آمده كه پيامبر. 10

تـا آن زمـان   و ) 95، ص 10جق، 1420مقريـزي،  در سال هشتم ساخته شد ( كه منبر پيامبر
  مسجد نبوي فاقد منبر بوده است.  

ترين ضعف اين ديدگاه، و در نتيجه، مخدوش و مردود بودن ايـن شـأن نـزول،     . مهم11
اگر چه ممكن است براي عايشه فضيلت به ارمغان آورد، ولي شخصيت پيراسته  :اين است كه

شأن و منزلـت پيـامبر اسـالم    سازد! و اين با تمام آيات در  دار مي را لكه و الهي رسول خدا
پذيرد. در تعارض است و هيچ عقل سليمي آن را نمي 

عالمـه  كـه   داننـد؛ همچنـان   شأن نـزول ايـن آيـه را عائشـه نمـي      مفسران،گروهي از . 12
ْفــِك   َن یالَّذِ   ِإَن ( شه يفك عاه إيدر قض گويد: مثالً مي شعرانى ْم   جاُؤ ِباْإلِ

ُ
ا   َتْحَســُبوهُ ال   ُعْصــَبٌة ِمــْنک َشــرًّ

ْم 
ُ
ــْم   ال َتْحَســُبوهُ «  را كـه يـ سـت؛ ز يشه نيبه عا دربارةات ين آيتوان شبهه كرد كه ا مى ) َلک

ُ
ا َلک »  َشــرًّ
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ن جمـع مـذكّر   ير پس از ايهمه ضما ،نيچنهمشه مفرد مؤنّث! و ير جمع مذكّر است و عايضم
ْن َتِشــیَن یِإنَّ الَّذِ « ،نيچناكه خطاب با مردان بوده است. هماست؛ چر

َ
وَن أ ــذِ  یَع اْلفاِحَشــُة ِفــیِحبُّ َن یالَّ

(عالمـه شـعرانى،     »يالتـ  يفـ «فرمـود نـه   » نَ آمنُـوا يالَّذ«  ) مطلق مؤمنان است كه19 :(نور »آَمُنــوا
  ).922ص  2 ج ش،1386

فـك  إ البته اين استدالل و يا شبهه عالمه شعراني مبني بـر عـدم شـمول شـأن نـزول آيـه      
الـورود برهـر دو ديـدگاه     شود. اين اشـكال، مشـترك   متوجه ماريه قبطيه هم ميدرباره عايشه، 

  است.

  فك در شأن ماريه قبطيه. ديدگاه دوم: آيه إ4- 2
 ،يقمـ  مفسران معتقدند: آيه إفك تنها در شأن ماريه قبطيه نازل شـده اسـت (  گروهي از 

ــدوق99، ص2ج، ق1404 ــ563ص ق،1416 ،؛ صـ ؛ 127 - 126، ص 2ق، ج 1415، ي؛ بحرانـ
؛ مجلســـي، 262- 260، ص9جق، 1411، يالمشـــهد؛ 581- 582ص  3ق، ج 1415زى، يحـــو
 ).262 ق، ص1400؛ جعفر مرتضى،245، ص22جق، 1404

  به روايت تاريخ اصل داستان. 4- 2- 1 
ه نازل شده اسـت و  يه قبطيمار رةفك درباعه، داستان إيات برخي از راويان شيمطابق روا

  .استشه يزننده آن عا تهمت
ْفِك   َن یالَّذِ   ِإَن « هيل آير خود ذيدر تفس قمى ْم   جاُؤ ِباْإلِ

ُ
روايتـي از زراره، و او   ،»... ُعْصــَبٌة ِمــْنک

ا رفـت،  يـ از دن م فرزنـد رسـول خـدا   يوقتـى ابـراه  «كنـد كـه:    نقل ميجعفر از امام ابى
ن كـودك  يـ قدر بر مـرگ ا  ني؟ چرا اشه گفت: چه خبر شدهي. عان شديجناب سخت غمگ آن
را  علـى  رسـول خـدا   ،پـس  !بـود  حيجـر بلكـه فرزنـد    ؛ى؟ او كه فرزند تو نبوديگر مى

مردى قبطى بود كـه   حيجر .ر حركت كرديبا شمش على .ح را به قتل برسانديفرستاد تا جر
 .ح پشت در آمـد كـه آن را بـاز كنـد    يجر .ديدر باغ را كوب على .كرد در باغى زندگى مى

از بـاالي   علـى  .خـت و در را بـاز نكـرد   يداخل بـاغ گر  د! بهيكه على را غضبناك د نيهم
ختـه شـود،   يخونش ركه ك است يد نزديوقتى د حيجر .وار وارد باغ شد و او را دنبال كرديد

او خـود را از درخـت پـرت كـرد و      .دنبالش بـاال رفـت   هم به على .به باالى درختى رفت
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تناسلى مردان و زنان را نـدارد!  ك از آلت ي چيه د كه او اصالًيد على .ان شديعورتش نما
مـن   ،دهـى  به مـن فرمـانى مـى   ! ا رسوليبرگشت و عرضه داشت  نزد رسول خدا ،پس

اط اقدام كنم؟! حضرت فرمـود: نـه البتـه    يكه با احتا آنيخ داغ در داخل كرك باشم و يمانند س
ح نه يجر ،دهى كه تو را به حق مبعوث فرمويبه آن خدا :عرضه داشت .اط باشىيد كه با احتيبا

ن سـوء را  يـ ى را كه ايشكر خدا ؛حضرت فرمود: الحمدهللا .آلتي از مردان را دارد، و نه از زنان
    ).99، ص 2ق، ج 1404قمي، » ( ديت بگردانيب از ما اهل

  . سند داستان4- 2- 2
روايـت   ،در بسياري از كتب روايي و تفسيري خـود بـا كمـي تفـاوت     مفسرانعالمان و 

  شه به ماريه قبطيه را بيان كردند:يمربوط به تهمت عا
، 3ج  ق،1415( يزيبه اختصـار حـو  اول: عالوه بر روايت قمي كه تفصيل آن گذشت، 

ت را در كتاب يآن روا دمرتضىيسو نيز ) 127 - 126، ص 2ق، ج 1415( ي) و بحران581ص 
  اند.   كي تفاوت آوردهانددرر و غرر با 

ه آورده اسـت كـه او از   يه قبطيفه در باب ماريحن جى روايتي را از محمدبنيدوم: شريف اله
  ).267، ص 3 ش، ج1373نقل كرده است ( اشكوري، ر مؤمنانيپدر بزرگوار خود حضرت ام

شـه و  يفـك در مـورد عا  ات إيـ صـراحت آورده اسـت: آ   بهان يالب بيدر اط صاحبسوم: 
  ).382، ص6 ش، ج1369ب، ياست (ط - م يمادر ابراه - ه يه قبطيتهمت به مار
كند كـه از آن معلـوم    شه نقل مىيتى از عايروا ،در المستدرك شابورىيحاكم نارم: چه

  ).39ص  ،4ج  ،ق1420 ،(حاكم نيشابوري تهمت زده است» هيمار«شه به يد، عاشو مي
را ث از انـس  يحـد  ، ايـن كنـد و در پايـان   شه نقل مييفك را از عاث إيحد مسلمپنجم: 

لعلــی: اذهــب  فقــال رســول الّلــه تھم بــأم ولــد رســول الّلــه یــعن انــس أّن رجــًال کــان آورد:  مى
  ).99، ص 5ق،  ج 1401(بخارى،  فاضرب عنقه

 - امبريـ پسـر پ - م يد در نسـب ابـراه  يـ ه و ترديـ ه قبطيـ زدن بـه مار  ان تهمتيششم: جر
ق، 1405سـعد،   (ابن تسنن نقل شده است هاى اهل در كتاب امبريتوسط برخى از همسران پ

  ).  240، ص 6ق، ج 1404 ،وطىي؛ س39، ص 4ق، ج 1420 حاكم،؛ 154، ص 8ج 
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ح، يه و جرينقل شده است كه پس از رفع تهمت از مار تى هم از امام رضايهفتم: روا
ــذِ « ه نـازل شـد:  يـ ن آيـ امبر طلب استغفار كردند و ايآن دو زن كه تهمت زده بودند، از پ َن یِإَنّ اَلّ

نْ  یاْلَغــاِفَالِت اْلُمْؤِمَنــاِت ُلِعُنــوا ِفــْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ی   )23 :(نـور  ».... ٌم یا َواآلِْخــَرِة َوَلُھــْم َعــَذاٌب َعِظــیالــُدّ
  ).  298ش، ص 1411 بى،ي(الخص

  فك در شأن ماريه . نقد ديدگاه دوم: نزول آيه إ4- 2- 3
توسط فك و داللت آن بر تهمتي كه دربارة شأن نزول آيه إبه مطالب ذكر شده  توجه با

  :  مطرح استبه ماريه زده شد، نقدهايي  عايشه و يا برخي ديگر از همسران پيامبر
و )، 127- 126، ص 2ق، ج 1415ر خود، ( يآن را در تفس محدث بحرانىشأن نزولي كه . 1

ف ياند، از نظر مضمون ضـع  ) نقل كرده582 – 581ص  3ق، ج 1415ن ( يدر نور الثقل زىيحو
  است.

مطـالبي بـود كـه بـا علـم و عصـمت        ةشـه دربردارنـد  يشـأن نـزول عا  گونـه كـه    همان. 2
لحاظ محتـوايي دچـار همـان     سازگاري نداشت، نزول آيه در شأن ماريه قبطيه هم به پيامبر
 .  ستها اشكال

؛ شـه جـارى كـرده باشـند    ين اسـت كـه حـد را بـر عا    يـ ه ايـ ه قبطيـ ت مارئمقتضاى برا. 3
تـوان گفـت:    اگرچه در پاسخ به ايـن اشـكال مـي    .شه جارى نشده استيآنكه حدي بر عا حال

 ه قذف پس از آن نازل شده است.   يو آ ،فك پيش از نزول آيه حد قذف واقع شدهداستان إ

دســتور قتــل كســى را ســرعت  بــهك زن، يــتهمــت زدن بــا  امبر خــدايــچگونــه پ. 4
 .است شده اين اشكال دادههايي براي  پاسخالبته  !دهد؟ مى

كنـد كـه امـام     تمسـك مـي   ريـ بك ابنتى از يپاسخ به اين اشكال، به روا در ميابراه بن على
امبر خـدا بـه كشـتن آن مـرد قبطـى فرمـان داد بـا اينكـه         يـ ا پيـ در پاسخ بـه اينكـه آ   صادق
شـدن را   دانسـت و خداونـد كشـته    نمـى  اينكـه ا يـ انـد،   دانست كه به دروغ به او تهمـت زده  مى
دانسـت و   امبر مـى يـ آرى پ«دفع كرد؟ امام فرمود: از آن قبطى  ى علىيجو قتيله حقيوس به

بـدون كشـتن او    امبر بـه قتـل او جـدى بـود، علـى     يـ خدا او را آگاه كرده بود، اگر فرمان پ
  ).  99، ص2ق، ج 1404، قمي ( »گشت برنمى
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جهت بـود كـه    ن فرمان بدانيد ايپاسخ داده است كه: شانيز در امالي چنين  دمرتضىيس
ورود او و ه نهى كـرده بـود،   ياو را از ورود به منزل مار امبريآن مرد قبطى اهل ذمه بود و پ

ا يـ ر اسـت كـه او را بكشـد    يمخ امبريپ ،اينآمد. بنابر ه نقض عهد به حساب مىيبه خانه مار
    ).77، ص 1ق، ج 1410د مرتضى،ي(س نكشد

ف ات مربـوط بـه حـد قـذ    يد آيگويد: شا ى نيز در پاسخ به اين اشكال مييعالمه طباطبا
  ).105، ص 15ج  ق،1390( طباطبائى، ات افك نازل شده باشديپس از آ

 و آن اينكـه؛  دهـد  پسندد و پاسخ ديگـري مـى   پاسخ عالمه را نمي جعفر مرتضىاگرچه 
ن بود كه اجراي حد يجارى نكرد، ارا  حد امبر ينكه پيجا نازل شده و علت اكيسوره نور 

  ).257ق، ص 1400(جعفر مرتضى، را به مصلحت جامعه اسالمى ندانست 
ان يـ فـك در جر ات إيـ عه گفتـه نشـده كـه آ   يات شيرواحتى  ،اتييك از روا چيدر ه. 5
برداشـت شخصـى خـود را از     ميابـراه  بن علىگويا  .ه بوده استيه قبطيشه به ماريزدن عا تهمت
زدن بـه   مربـوط بـه تهمـت   بيان كـرده و آن را   - بوده كه به نقل از امام باقر - زرارهات يروا
» ُنــویِإن َجــاَءُکْم َفاِســٌق ِبَنَبــٍإ َفَتبَ «ل آيه يه را ذيه قبطيايشان داستان مار ،عالوه بهاست.  دانستهه يمار

). سند روايت الخصيبي كـه صـاحب   319، ص 2ق، ج 1404آورده است (قمى،) 6(حجرات: 
  تفسير برهان آن را نقل كرد، به خاطر خود الخصيبي فاقد اعتبار است.

فـك،  ات إيـ در حالى كـه درآ  ه قبطيه تهمت زده است،يشه به ماريدر اين داستان، عا. 6
رها و يهـا، ضـم   ، چـرا كـه فعـل   دانـد  مي تي از جنس مرديجمعرا زنندگان  ، تهمت»عصبه«واژه 

ــِلّ ل«ِح یتصــره به مرد بـودن آن  يدر بخشى از آ ات همگي مذكر است وين آيها در ا موصول
ُ
ک

ا اْکَتَسَب  ْنُھم َمّ ْثِم ِمَن  اْمِرٍئ ِمّ  شـود:  گونـه كـه از آيـه فهميـده مـي      همـان  ،همچنين شده است.» اْإلِ
ذِ «   ن فتنه نيز مرد حضور داشته است.  يدر رأس ا »ٌم یِکْبَرُه ِمْنُھْم َلُه َعَذاٌب َعِظ  َتَوَلّی یَواَلّ

 همزمـان ايـن   فك در سال هشتم نازل شده است،، از آنجايي كه آيه إرسد مي به نظر. 7
، 5جق، 1903،(مقدسـي  امبريـ م فرزنـد پ يبـا سـال وفـات ابـراه    فـك  بودن سال نزول آيـه إ 

 موجب شد تا آن را دليل ادعاي خود مبنـي بـر   .)140، ص1ج ش،1376 المناقب،  ؛17- 16ص
  بپندارند كه اين يك اشتباه تاريخي است.ماريه قبطيه شأن در فك إات ينزول آ
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  فك در شأن يكي از زنان. ديدگاه سوم: نزول آيه إ4- 3
  آنهـا  .فك در شأن يكي از زنـان نـازل شـده اسـت    مفسران معتقدند كه آيه إگروهي از 

  بر آنان حد جاري كرد. ن به زني پاكدامن تهمت زدند و پيامبر اسالمامعتقدند منافق
د كـه  يـ آ مـى باشد، بر مي» فكإ«رامون ياتى كه پيمده است: از آف آر كاشياول: در تفس

فردى تهمت زدند كه  دربارةند، و كردگناهى را به عمل منافى عفت متهم  يك فرد بيمنافقان 
منافقان از حربه تهمـت،   ،گونه بدين .ژگى خاصى برخوردار بوده استيدر جامعه آن روز از و

رى بـا  يـ نظ ت كـم يـ ات قرآن با قاطعيگرفتند كه آ بهره مىان جامعه اسالمى يش و زيبه نفع خو
ِل «آن برخورد نموده است: 

ُ
ْثــِم   ِمَن   َما اْکَتَسَب   ِمْنُھْم   اْمِرئٍ   ِلک زننـدگان   به تهمـت » منهم«ر ي. ضم»اْإلِ

ن گـروه تهمـت زننـده، بـه همـان      يـ هركـدام از افـراد ا  «ن اسـت:  يه چنـ يگردد و معناى آ برمى
زدن بـه زنـا،    جـرم تهمـت  ». مت را منتشر كرده استشد كه دروغ و تهمقدارى عذاب خواهد 

جـارى   بـر آنـان حـد    امبريـ ش ثابت شد و پيكى از زنان قريو  مسطح، ثابت بن حسانبراى 
را طراحـى  ن موضوع (اتهام) يابى كه ا ابن انه زد. اما عبداللّهيهشتاد تاز آنهاكرد و به هركدام از 

ن امر، مقصـود  يافت و هميى يخوردن رها انهيركى از تازيبود با زعات دامن زده يو به شا كرده
  ). 662، ص5 ش، ج1378(مغنيه،  سخن خداوند است

دربارة شـأن نـزول آيـات    گويد: داوري  در النص واالجتهاد مي الدين شرفدوم: عالمه 
شـود بـه روايـات     شناسـي نمـي   نظر حـديث خاطر كه از ك پيچيده و بغرنج است. شايد بدينفإ

انـد   بلكه مضامين باطل و اسناد غيرقابل اعتمـادي دارنـد. برخـي نتوانسـته    ؛ موجود اطمينان كرد
براي اين آيات، مصداق بيروني قابل قبول معرفي كنند و به همان الهـام كلـي از آيـات بسـنده     

هـا نيسـت؛ مهـم آن اسـت كـه بـدانيم از        آنچه مهم است، اين شـأن نـزول   ،هرحال اند. به كرده
گناهي را به هنگام نزول اين آيات متهم به عمـل   شود كه شخص بي ات استفاده ميمجموع آي

منافي عفت نموده بودند، و اين شايعه در جامعه پخش شده بود، و نيز از قرائن موجود در آيـه  
اي در جامعه آن  كه از اهميت و جايگاه ويژه هفردي بود ةشود كه اين تهمت دربار استفاده مي

برخـورد  بايـد  جهـت   گناهي بزرگ بـوده، بـدين   ،تهمتچون  ،وده است. و ياروز برخوردار ب
  تا دوري از تهمت به فرهنگ تبديل شود.   گرفت ميشديدي صورت 
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نيز معتقد است: هريك از ايـن دو شـأن نـزول، خـالي از اشـكال نيسـت.        عالمه طباطباييسوم: 
يات بحث كنيم؛ ولي مسلّم است كـه  پس، بهتر است كه اين روايات را به كناري بگذاريم و از متن آ

  ).  128، ص15 ، ج ق 1402اين دروغ و تهمت به بعضي از همسران پيامبر مربوط بود ( طباطبائي، 
گويـد: ... تهمـت كـه مربـوط بـه يـك جريـان         باره مـي  همچنين، استاد شهيد مطهري دراين

  ، مورد اتهام قرار دادند.را در يك جرياني تاريخي است. منافقان يكي از همسران پيغمبر اكرم 

  فك در شأن يكي از زناند و بررسي ديدگاه سوم: نزول آيه إنق. 4- 3- 1
هـا بـه    ديدگاه سوم نسـبت بـه سـاير ديـدگاه    كه رسد  به نظر مي پيشين،توجه به مطالب با

  :زير را برشمردتوان داليل  مي ،باشد. در همين راستا تر واقعيت نزديك
سـند روايـاتي كـه شـأن نـزول آيـه        توان گفت: مي ،انجام شدههاي  توجه به بررسي. با1

  .استدانند، مخدوش و ضعيف  را عايشه و يا ماريه قبطيه مي» فكإ«
 ،مربوط به زني پاكدامن باشد كه به او تهمت زده شـده اسـت  » فكإ«اينكه آيه اصل . 2

  زگارتر است.  و ساتر  سبك و سياق آيه، چنين تفسيري مناسب با است. و مفسرانمورد قبول 
پذيرش ديدگاه هـاي اول و دوم نيازمنـد توجيـه مااليرضـي بـه صـاحبه اسـت؛ ولـي         . 3

  آواتر است.    ساز و هم ديدگاه سوم با مجموعه شرايط، فهم و تفسير آيات، هم

  گيري  . نتيجه5 
فـك بـا رويكـرد    قـد و بررسـي، و تطبيـق تفسـير آيـه إ     ن از مجموع مطالب بيان شـده در 

  كه: شود استفاده ميچنين تاريخي، 
شـه  سـنت عاي  فـك را هماننـد اهـل   مفسران شيعه نيز شأن نزول آيـه إ  اگر چه برخي از. 1

فك بر عايشه، و يا ماريه قبطيـه و يـا هركـدام از    جا را در جريان إ دانند، اما شيعه تهمت نابه مي
پذيرد. و حتي آنچه را كه در قـرآن، بـا عنـوان خيانـت      كه باشد نمي همسران پيامبر اسالم 

  داند. هي ميمعناي سرپيچي از ساير دستورات ال بهبيان شده، 
شأن نـزول   - تر به آن پرداخته شد گونه كه پيش همان - شيعه مفسراناگرچه برخي از  .2
و نسـبت بـه   دانند، ولي آن را نشان از افتخار، فضـيلت و برتـري ا   عايشه مي دربارةفك را آيه إ

  دانند. نمي ساير زنان پيامبر
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بـود و  عه، شكستن حرمـت رسـول خـدا   ين شاين هدف منافقان از طرح ايتر ياصل. 2
  آنان را افشاء كرد. يات نور، چهره واقعيبه نفع خود بودند كه نزول آ يبردار بهره يآنان در پ
جه تابع ينت ينظر منطقتهمت زنا نازل شده است و از يفك تنها در مقام نففه إيه شري. آ3

را دنبـال   يبـرآن هـدف   و افـزون  تهمت است  يه نفيآ يهدف اصل يعنياخص مقدمات است؛ 
  شه باشد!يعا يلت برايه در مقام ايجاد فضين آيچه رسد به آنكه ا ،كند ينم

شـخص   ةفـك را دربـار  مفسران، شأن نـزول آيـه إ  كه گفته شد، برخي از  طور . همان4 
در  عالمـه طباطبـايي  در النص و االجتهاد،  الدين عالمه شرف ،در اين راستادانند.  گناهي مي بي

اي  فردي بود كـه از اهميـت ويـژه    ةاين تهمت دربار ،معتقدند استاد شهيد مطهريالميزان و نيز 
نظـر   تـر بـه   ك و سـياق آيـه، چنـين تفسـيري مناسـب     از سب در جامعه آن روز برخوردار بوده و

  آيد. مي
داننـد، مخـدوش و    فـك را عايشـه و يـا ماريـه مـي     ه شأن نـزول آيـه إ  . سند رواياتي ك5
كـه تمـام روايـات    اساس اسـت؛ چرا  ادعاي متواتر بودن روايات بي اينكه،. ضمن استضعيف 

 - باشـد  فك مربوط به زني پاكدامن مـي اينكه آيه إ. ولي اصل استمربوط به عايشه از خود او 
  مورد قبول است.   - كه به او تهمت زده شده 

توان از آيات قرآن در خصوص اين ماجرا و به صورت كلـي بيـان كـرد،     و اما آنچه مي
بـاره بيـان فرمـوده اسـت كـه قابـل دقـت و تأمـل          م سه موضوع مهم را دراينيقرآن كر اينكه:
  باشد: مي

زننـدگان را   ايـن نـوع اتهـام    ،فك را نسبتى دروغ دانسته و پس از آن: اتهام إنخست
ْفِك   َن یالَّذِ   ِإَن « داند: عذاب ميسته يگناهكار و شا ِل   جاُؤ ِباْإلِ

ُ
ْثــِم   ِمــَن   َما اْکَتَسَب   ِمْنُھْم   اْمِرئٍ   ... ِلک َو   اْإلِ

ــذِ  ــَولَّی  یالَّ ــْنُھْم   ِکْبــَرهُ   َت ــور » ٌم یَعِظــ  َعــذاٌب   َلــهُ   ِم ــراين11 :(ن دامــن آن زن از آنچــه  ،اســاس ). ب
 دربارةگويان مورد مذمت قرار گرفته و  شده و دروغ دادند پاك زنندگان بدو نسبت مي اتهام
  حد جاري شد. آنها

 - ن اتهــام، آن را نفــى نكردنــديــدن ايپــس از شــن اينكــهبــه جهــت  –: مســلمانان رادوم
ْنُفِســِھْم َخ «نكوهش كرد: 

َ
 »ٌن یُمِبــرًا َو قــاُلوا هــذا ِإْفــٌك یــَلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمنــاُت ِبأ

گويـان و   دروغ دربـارة ن ايـن اسـت كـه    ان و مؤمنـ اناوظيفه مسـلم  ،). مطابق اين آيه12 :همان (
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سكوت در  –زنندگان نسبت به ديگران سكوت نكرده و از نهادينه شدن چنين رسم غلط  اتهام
  در جامعه جلوگيري كنند. - برابر تهمت
 دربـارة ن سـخنانى را  يگـاه چنـ   چيمان دارنـد، هـ  يه كرد كه اگر اي: به مسلمانان توصسوم

َبدًا ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمنِ ی«گناهي بر زبان جارى نكنند:  بي
َ
ْن َتُعوُدوا ِلِمْثِلِه أ

َ
ُه أ ُم اللَّ

ُ
. از )17(همـان:  » َن یِعُظک

  ديگران شديداً پرهيز كنند. دربارةافكني  خواسته شده است تا از دروغنيز ن امؤمن
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  ق. ١٣٩٠،  للمطبوعات ی؛ چاپ دوم، بیروت: مؤسسة األعلمر القرآنیتفس یزان فیالمن؛ یی، سیدمحمدحسیطباطبا .٣٩
  تا. ة، بییمی؛ القاهرة: دارالنشر مکتبة ابن تریالمعجم الکبر؛ یوببن مطیبن أحمدبن أ مانیانی، سلطبر  .۴٠
  ش. ١٣٧٧؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جوامع الجامعبن حسن؛  طبرسی، فضل .۴١
  ق.١۴٢۴روت: مؤسسة االعلمی، ی؛ باعالم الوریطبرسی؛  .۴٢
  تا. نا، بی ترجمه نوری همدانی؛ محقق محمد مفتح؛ تهران: بی ؛انیر مجمع البیترجمه تفسبن حسن؛  طبرسی، فضل .۴٣
  ق.١۴١٢ه قم، یگرجی؛ چاپ اول، قم: مرکز مدیریت حوزه علم ؛ مصحح ابوالقاسمر جوامع الجامعیتفس؛  بن حسن طبرسی، فضل .۴۴
 ق.١۴١٢روت: دارالمعرفة، یب ر الطبری)؛یر القرآن( تفسیان فی تفسیجامع البر؛ یطبری، محمدبن جر  .۴۵
  ش. ١٣٧۵؛ چاپ سوم، تهران: مرتضوی، مجمع البحرینطریحی، فخرالدین؛  .۴۶
  تا.  ؛ بیروت: داراحیاء التراث العربی، بیالتبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمدبن حسن؛  .۴٧
  تا. ، بی یاء التراث العربیب عاملی؛ چاپ اول، بیروت: دارإحی؛ مصحح احمد حبر القرآنیتفس یان فیالتب____؛ ___ .۴٨
  ش. ١٣۶٩،  ؛ چاپ دوم، تهران: اسالمر القرآنیتفس یان فیب البیاط؛  نیعبدالحسب، یط .۴٩
  ق.١۴٠١ام، ی؛ قم: مطبعة الخهیاجوبة المسائل المهنائعالمه حلی، حسن بن یوسف؛  .۵٠
؛ محقــق عبداللــه محمــود محمــد عمــر، عمده القاری فی شرح البخــاریالعینی، بدرالدین أبو محمد محمودبن أحمد؛  .۵١
  تا.  ، بینا جا: بی بی
  ش. ١٣٧۵اد بعثت، مرکز چاپ و نشر، ی؛ چاپ دوم، تهران: بن ثیر احسن الحدیتفساکبر؛  قرشی بنابی، علی .۵٢
  ق.١۴٠۴؛ قم: مؤسسه دارالکتاب، تفسیر قمیبن ابراهیم؛  قمی، علی .۵٣
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  تا. ، بی هی؛ چاپ اول، تهران:اسالمنیإلزام المخالف ین فیمنهج الصادق؛  بن شکرالله الله کاشانی، فتح .۵۴
  ق. ١۴٠۴؛ بیروت: مؤسسة الوفاء، بحار االنوارمجلسی، محمدباقر؛  .۵۵
  ق. ١۴١٢روت: دارالفکر، ی؛ بح مسلمیصححجاج نیشابوری؛  مسلم بن .۵۶
  ق.١۴١١؛ تهران: وزارت ارشاد، ی؛ محقق درگاهکنز الدقائق؛ یالمشهد .۵٧
غــات یکتــاب قــم (انتشــارات دفتــر تبل؛ مترجم دانش؛ چاپ اول، قــم: بوســتان  ر کاشفیترجمه تفسه، محمدجواد؛ یمغن .۵٨

  . ش١٣٧٨ه قم)، یاسالمی حوزه علم
  م.١٩٠٣روت: دارصادر، ی؛ بخیالبدء و التار، المطهر؛ یالمقدس .۵٩
  ق. ١۴٢٠؛ چاپ اول، بیروت: دارالکتب اللمیه، امتاع االسماعالدین؛  مقریزی، تقی .۶٠
ة، یــاول، بیــروت: دارالکتــب العلم ؛ محقــق زغلــول؛ چــاپاســباب نــزول القــرآن( واحــدی)بن احمــد؛  واحدی، علــی .۶١

  ق.١۴١١،  ضونیب یمنشورات محمدعل
 ش.١٣۶٩؛ ترجمه محمود مهدوی دامغانی؛ چاپ دوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، مغازیواقدی، محمدبن عمر؛  .۶٢
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