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 دلنوشته

 کـردم، نامـه خـویش کـار مـی بر پایـانزمانی که در دانشکده اصول دین 

 به روایات افک برخوردم و به فکر ضمن تحقیق بر شخصیت همرسان پیامرب

آیات افک در موضوع سبب نزول موجود در هر دو روایت  فرو رفتم که چرا

پـس از کنکـاش بسـیار در  هسـتند؟بـا عصـمت پیـامرب در تقابـل اجرای حد 

مصادر اهل تسنن و شیعه و خواندن مکـرر آیـات قـذف و افـک، بـاز سـوال 

 چنان باقی بود.  هم

ر باره تدبر در قـرآن از اسـاتیدم دکـرت محمـد علـی دبسیار دقیق نکاتی 

کردم تنهـا راه  لسانی فشارکی و دکرت محمد رضا آرام آموخته بودم و فکر می

نجات باید در قرآن کریم باشد و با خواندن مکرر آیات قذف و افک و دقت 

بـاالخره مانـدم.  کـردم آن راه را بیـابم، امـا ناکـام می در سیاق آیات سعی می

امـا نـه چنـدان واضـح. زمـان  ،خـود را �ـود ،هی دامنگیر شد و پاسخفضل ال

تـر کـردم و حاصـل را بـه صـورت  بسیاری را رصف فهم پاسخ با وضـوح بـیش

ام آقای دکرت معـارف ارائـه دادم. ایشـان  نامه ای به استاد راهن�ی پایان مقاله
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ا و بارهـا و علت را پیچیدگی آن اعالم کردند و ایـن بارهـ همقاله را بازگرداند

از نو زحمت  و با صبوریاتفاق افتاد و هر بار مقاله را از نو نوشتم و ایشان 

در چنـد هـایی پربـار  راهن�یـیبـه همـراه و هر بـار  ،کشیدند میمطالعه را 

 ٧-٦تـا رس انجـام پـس از حـدود  .که حاصل یک عمر تجربه بودجمله کوتاه 

 به در آمد و ایشان مقالـه  طاهای ایشان از خامی و خ با راهن�یی مقالهبار، 

بـا عنـوان " نقـد تـاریخی داسـتان اجـرای حـد  چندین ماه بعدو  را پذیرفتند

در رویداد افک با توجه به گزارشات قرآن" چاپ شد.  9قذف توسط پیامرب 

سـال بـود کـه  یک سال طول کشید. اما در طول این یکبیش از  هاو این کار 

در پـیش چشـ�ن مـا متـام بـه وضـوح  پاسـخ خـویش راآرام آرام قرآن کـریم 

 پیامرب تا چه حـد مظلـوم به عیان دیدمگذاشت. پس از این یک سال بود که 

و چطور روایاتی که نامتام به دسـت مـا رسـیده، بهانـه هجـوم بـه  هدواقع ش

در حالی کـه عمـل ایشـان کـامال  ،شود ایشان می نیتعقال حتی یا و عصمت 

ین در حالی است که کتاب خدا در پیش و ا ؛عاقالنه و معصومانه بوده است

و پاســخ در آن هســت، ولــی دور از  چشــ�ن ماســت، در دســرتس و نزدیــک

تنها اگر فضل خـدا دامنگیـر شـود رخ  ،های مکرر و گاه پس از تالش. دسرتس

. پـس شود و اگر خداوند استادی بسزا را در رس راه بگذارد واضح می �اید می

نور قرآن در پیش چشـ��ان بـاز کـرده بـود،  تصمیم گرفتم با ارائه راهی که

توانـد اگـر  کـه معتقـدم مـی نوشـتاری، نوشتاری کوچک درباره افک بنویسم

ساله فریقین در باب افـک  ١٤٠٠بدون تعصب به آن نگاه شود به مناقشات 



 11 فهرست مطالب   

آنگاه نوشته را به اسـتادم آقـای دکـرت معـارف ارائـه دادم و فکـر . پایان دهد

و شـاید چنـد بـار مطالعـه و  طـی کنـیمیش را بایـد کردم راهی ماننـد پـ می

یشان به با مشارکت و راهن�یی ا ،مانند مقاله تااصالحات ایشان را نیاز دارد 

را مطالعـه کردنـد و  نوشـتهآقـای دکـرت امـا  یک نسـخه منقـه دسـت یـابیم.

... ایــن کــار حاصــل آن را بــه طــور کامــل خوانــدم و لــذت بــردم : "نوشــتند

دانم در کتاب رشاکـت کـنم ... امـا نـارشی  من جایز �یتحقیقات ش�ست و 

در کـنم." پیـام ایشـان را خوانـدم و  تبی را برای چـاپ اثرتـان معرفـی مـیمک

حـق ایـن اسـت کـه ایشـان تـاثیری بسـیار و  .سکوتی ژرف به فکر فرو رفتم

حقی بسزا در نگارش کتاب داشتند، اما از حق خویش گذشتند. شاید به سان 

بـه روی پـای  ش را تشویق به راه رفنت به تنهـایی و ایسـتادنپدری که فرزند

توانـد چنـین  تنها مکتب پیامربان و اولیا پاک الهی است که مـیکند.  خود می

تـرین  تـرین و پربرکـت هایی را پرورش دهد. خداوند منـان بـا فضـیلت انسان

یشان اجابـت کنـد و دعاهایی را که شاگردی در حق استادش داشته در حق ا

 تر در قلب ایشان جای و وسعت دهد. علم را بیشنور 

ن ماندنزدیک  اهم امور زندگیش یکی از اساتیدم کهدر این زمان اما   

 ی، به من هشدار چیدمان زندگیش بر اساس اهمیت به تقوی استبه خدا و 

بنویسـی و گروهـی بـه دنبالـت راه  مبـادا کتـابی :داد که معنی آن این بـود

رتش در اتـالف وقـت و بـه بیراهـه کشـاندن اندیشـه بیفتند و تنها وبـال آخـ

من پس از تامـل بـر سـخن ایشـان، بـاز بـه علـم و  برایت باقی مباند.دیگران 
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تجربه آقای دکرت معارف التجا بـردم و از ایشـان پرسـیدم آیـا ایـن نوشـته بـر 

اساس تحقیق نوشته شده و پختگی الزم را دارد و انتشـار آن باعـث انحـراف 

؟ ایشان فرمودنـد "انحرافـی نـدارد و جهـت صـیانت از مقـام افکار �ی شود

توانـد محـل تضـارب آرا قـرار گیـرد". پـس  پیامرب نوآوری هم دارد و حتی می

منطق و قلبم آرام گرفت و با توکل به خدا و توسل به ارواح پاک معصـومین 

خداوند بـه تصمیم به چاپ نوشتار گرفتم. علیهم السالم و موال صاحب عرص 

 استاد جزای خیر دهد.هر دو 

نـوری کـه آیـات قـرآن در ایـن  از خداوند بزرگ امید و درخواسـت دارم

سـاله در بـاره مـاجرای  ١٤٠٠، به مناقشات گذاشتندباب در پیش چش�ن ما 

 افک پایان دهد و پیروز این میدان نه این گروه یا آن گروه، که چهره نـورانی

 ، رسولی مبین.باشد 9پیامرب اکرم و پاک



 

 آمددر 

در تاریخ زندگانی پیـامرب اکـرم رویـدادهای اجت�عـی و سیاسـی مهمـی رخ 

و  کـرد پیـامرب در آن رویـدادها از جانـب موافقـان و مخالفـان داده است و عمل

کرد پیـامرب،  دوستان و دشمنان ایشان مورد مداقه قرار گرفته است. ارزیـابی عمـل

ل�نان و نیـز گزارشـات مسـ و تـاریخی بر اساس روایـات رسـیده از منـابع روایـی

ــاریخی قــرآن انجــام می ــامرب کــه  ت ــذیرد. یکــی از رویــدادهای مهــم زنــدگی پی پ

ــداد  می ــه رخ داده باشــد، روی ــدگی ایشــان در مدین بایســت در اواخــر دوران زن

تاریخی افک است که با توجه بـه گزارشـات تـاریخی قـرآن رویـدادی بـس مهـم 

مل دو گروه روایات افـک عایشـه و بوده است. گزارشات روایی از این رویداد شا

گروهـی  عالوه بر دامـن زدن بـه اختالفـات درونهر دو باشند که  افک ماریه می

برنـد. اندیشـمندان  مسل�نان، به طـور اساسـی عصـمت پیـامرب را زیـر سـوال می

داری در بـاب ایـن روایـات  های علمی دامنه مسل�ن عامه و خاصه تاکنون بحث

اند. امـا اگـر  روشن شدن موضوع متحمل شـده جهترا و زح�ت بسیاری   داشته

بخواهیم به حق داوری کنیم، هر یک از دو گروه تنهـا توانسـته اسـت اشـکاالت 

بعضـی اشـکاالت وارد بـر روایات گروه مقابل را موشکافی و بیـان کنـد و  روارد ب

اند  یــک نتوانســته هیچامــا  ،روایــات افــک وارد در منــابع خــویش را پاســخ دهــد

بـه  در رابطـه بـا اجـرای حـد را که روایات وارد شده در منابع خودشان تیاشکاال 

 .گو باشند آورد، پاسخ عصمت پیامرب وارد می

بیـان در فصـل یکـم این نوشتار ابتدا گزارشات قرآنی از رویداد افک  در

 مصـادر گزارشـات روایـی رویـداد افـک در فصـل دومشده اسـت. سـپس در 

افک عایشه در منابع اهل تسنن و روایـات  فریقین که شامل روایات مشهور

افک ماریه در منابع شیعه و نیز روایات غیر مشهور افـک ماریـه در  مشهور
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شـده  ارائـهاشـکاالت وارد بـر هـر یـک  اهـم و بیـانن است، نمنابع اهل تس

پرتکرارترین روایات افک ماریـه  ،فصلکه در این  است. نکته قابل مالحظه آن

م از منابع تاریخی و روایی اهـل تسـنن اسـتخراج و هم از مصادر شیعه و ه

. سـپس در فصـل سـوم بـه طـور مبسـوط بـه مسـئله استشناسی شده  منبع

وجوب اجرای حد بر قاذفین به پیامرب کـه موجـب شـده کلیـه روایـات افـک 

در فصـل و در نهایت  پرداخته شده ،فریقین با عصمت پیامرب در تضاد باشند

گزارشات قرآنی و مداقه در آنان، به ارائه راه حـل با بازخوانی  چهارم و پنجم

 . ایـن مداقـهپردازد می ،قرآنی که چیستی واقعی این رویداد را مشهود �وده

دهد چگونه در زمان رخداد این ماجرا پیـامرب در عـین عصـمت بـه  نشان می

همراه مومنان خـالص، بـه سـالمت از ایـن گردنـه عبـور کردنـد و منافقـان و 

در آخـرین  در آن سـقوط �ودنـد. ،رای ای�نـی ضـعیف بودنـدافرادی کـه دا

از رویــداد افــک بـا توجــه بـه گزارشــات قرآنــی و  منطقـی ها تصــویری فصـل

 شود.  خوان با این گزارشات ارائه می روایات هم

الزم به ذکر است کـه هـدف اصـلی ایـن نوشـتار، دفـاع از سـاحت پـاک 

هـای  نـدن برخـی قسـمتپیامرب و پاک کردن گـرد اوهـامی اسـت کـه بـا خوا

 نشیند.  روایات سبب نزول در مورد عصمت پیامرب بر اذهان می

 مسـئولیناز در خامته مجددا از استاد گرامی آقـای دکـرت معـارف و نیـز 

کـه بـرای در دسـرتس قـرار گـرفنت ایـن نوشـتار متحمـل انتشارات نبـأ  محرتم

همـواره  م�ـای از خداوند منان درخواست میکنم و  میزحمت شدند، تشکر 

 7و امـام علـی 9مشمول دعای خیر پدران گرامی این امت، پیامرب اکـرم 
 .داشته باشندقرار 

 ه رب العاملیندعوانا ان الحمدللّٰ  اخرو ٰ                     
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 ا�  �طا�عات ��آ�ی � رویداد 
 

 قدمهم. ١-١

بوده است که افک از جمله رویدادهای مهم زندگی پیامرب اکرم  ماجرای

با توجه به تعداد آیاتی که در قرآن کریم به آن اختصـاص داده شـده، درجـه 

در رشح ایـن رویـداد هـم گـردد. از آنجـا کـه فـریقین  اهمیت آن روشن مـی

و هم روایاتی که هر یک در سبب نزول آیات افـک ارائـه  اتفاق نظر ندارند،

سـی بـه روش أ ت بـادهند دارای اشکاالت نقدالحـدیثی حـل نشـده اسـت،  می

بهرت آن اسـت هنگام تفسیر آیات افک،  بهعالمه طباطبایی در تفسیر املیزان 

ی رویداد افک آغاز کنـیم. چـه درک چیستی این ماجرا را از گزارشات قرآنکه 

و هـم بنـا بـه  کالم قرآن هم مورد پذیرش فریقین است و هم فصل الخطاب

 ثقل اکرب است.قرآن  ،فرموده پیامرب
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 همیت مطالعات قرآنی بر رویداد افک ا. ۱-۲

رویداد افک از ماجراهـای پرهیـاهوی تـاریخ اسـالم، از زمـان رخـداد آن 

ست. مناقشاتی که بـین مـذاهب اسـالمی بـر رس مصـداق آیـه ا وده تاکنون ب

مطالب اصلی و زیربنایی و نکات کـاربردی  تنها افک وجود داشته و دارد، نه

الشـعاع قـرار  رشات قرآنی آن را کـامال تحـتو گزا رویدادشناختی این  جامعه

تنهـا در دارد اهمیـت ایـن مـاجرای تـاریخی  میچنان اعالم  بلکهست، ا ده دا

ران ـدامنـی یکـی از همسـ شناسی آیه افک است که علو درجه و پاک مصداق

در  !بـرد مـیرا زیـر سـوال  9رساند، هر چند عصمت پیامرب میرا  9پیامرب

آیات ابتدایی سوره نور که شـامل آیـات قـذف و صورتی که مطالعات قرآنی 

باشد، و اهمیت اساسی که خداوند در قرآن کریم بـرای پیـامرب خـود  میافک 

دهد، چه همگـان  یسنگ با هیچ یک از مومنان قرار � قائل شده و او را هم

خواند ولی رسولش را به اطاعت از کسـی  میرا به اطاعت از خود و رسولش 

  سازد، ما را به تشکیک در الاقل بخشی از روایات سـبب یجز خودش ملزم �

و رشح مـاجرای شناسـی آیـات  نزول آیات افک کـه عمـدتا در عـین مصـداق

دارد. بنـابراین بـه  مـیبرنـد وا مـیرا زیر سوال  9تاریخی آن، عصمت پیامرب

گذشتگان مـا بـا تکیـه بـر روایـات سـبب نـزول  اغلب رسد راهی که مینظر 

هـایی بایـد اصـالح شـود و ایـن اصـالح بنـا بـه توصـیه  تدر قسم اند ودهپیم

شـود. بنـابر  مـیپیشوایان معصوم تنها از راه زانو زدن در پیشگاه قرآن انجام 

اوال از این جهـت اهمیـت دارد کـه  تر  این مطالعات در باب آیات افک، بیش
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جامعـه اسـالمی در ایـن رویـداد واقعـا چـه رهـرب به عنوان  9پیامربببینیم 

ا انجام دادند و چـه دالیلـی انجـام ایـن عمـل را در راسـتای وظـایف عملی ر 

کند، و از این راه منطق و دملـان بـه عصـمت ایشـان  میرشعی ایشان توجیه 

. شـودعمل ایشان به عنوان یک اسوه برای�ن آشکار حقانیت و  اطمینان یابد

جامعـه اسـالمی در آن زمـان چـه عمـل خطـایی را افـراد در ثانی درک کنیم 

الیـق سازندگان افک به چاه افتادنـد و  با طناِب  نتیجه آن نجام دادند که درا

آنان را از این گونه رفتـار  در آیات افک شدند کههشدارها و انذارهای مکرر 

درک ایـن مطلـب منجـر بـه بـه عـالوه  .داشـت مـی در موارد مشـابه برحـذر

ر و در هـر ـشـود کـه در هـر عصـ مـیشناخت یک آسـیب بـزرگ اجت�عـی 

 امعـهتـوان ج میریم قرآن کبا رهنمودهای و ای ممکن است رخ دهد  جامعه

. چنان که نشان خـواهیم داد در آیـات را از این آسیب و نتایج آن حفظ کرد

که نوک تیز  شدک میتصویر به قرآن کریم یک آسیب بزرگ اجت�عی را  ،افک

رویـداد ست و در این ا وده انش بسـر و یکی از هم 9حمله آن آبروی پیامرب

پراکن  ســاز یــا شــایعه در یکــی از دو گــروه شایعهگــروه کثیــری از مســل�نان 

و جامعه مدتی با این آسـیب درگیـر بـوده و رسانجـام بـا  اند مشارکت داشته

چیـزی کـه در در زمـان حـال نیـز  .گردنه عبور کندیاری وحی توانسته از آن 

آزمـایی  تیی اسـت کـه راسـشـایعات ،فضای مجازی امروز بسـیار مکـرر اسـت

. گروهـی ایـن گیرنـد مـیو غالبا آرامش روانـی جامعـه را بـه بـازی  اند ه نشد

هـای  شـوند و رسمایـه مـیهـا  سازند و گروهی دیگر درگیـر آن میشایعات را 
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خویش، بخصوص آرامش و زمان گرانبها را، به خـاطر ایـن درگیـری از دسـت 

  .دهند می

مواردی در را  جهل ما تواند میمطالعات در باب آیات افک  واضح است

اثبـات ، 9کـرد پیـامرب درک چگونگی عمـلدرک چیستی رویداد افک، مانند 

بـدون حجـت تهمـت نـاروا  زدنِ  ، شناخت آسیب اجت�عیِ 9عصمت پیامرب

، شناخت آسـیب اجت�عـی پـذیرفنت و پخـش کـردن رشعی و راه مقابله با آن

بـه علـم  ،آیـاتشناسـی  و مصداق بـا آن مواجههیک شایعه بدون علم و راه 

هـر  ،شناسـی آیـات نیسـت ترین این موارد مصـداق سازد که مسل� مهم بدل

هـا بـه  و به خاطر این تصور غلط هجمـهچند پیشینیان ما چنین تصور کرده 

 .را در روایات سبب نزول برتابیده باشند 9ساحت پاک پیامرب

مطالعه بر رویداد افک شامل دو بخش اساسی مطالعه گزارشات قرآنـی 

از آنجـا کـه قـرآن ثقـل  . اماشود میتاریخی از این رویداد -و گزارشات روایی

اکرب و تبیان هر چیز است، ابتدا به بررسی گزارشـات قرآنـی از رویـداد افـک 

  پردازیم. می

 

 گزارشات قرآنی از رویداد افک. ۱-۳

آن گزارشاتی مهـم از یـک  آیات ابتدایی بیست و چهارمین سوره قرآن که در

تلخ اجت�عی در رابطه با ساخته شدن و شیوع تهمت نـاروا علیـه یکـی از  رویداد
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 ١ و آن آیــات، آیـات معــروف افــک  ســت، ســوره نـورا ه  زنـان جامعــه اسـالمی آمد

 باشند.   می

آیات ابتدایی سوره نور با اعالم حد رشعی زنا آغاز شده و پس از آن حد 

ه زنـان شـوهردار بـدون رشعی هشتاد رضبه تازیانه برای زننده تهمـت زنـا بـ

مشـهور  ٢دارد که ایـن آیـات بـه آیـات قـذف آوردن چهار شاهد را، اعالم می

ست که ا ه  اند. در این آیات چنین افرادی فاسق خوانده شده و اعالم شد شده

شهادت این افراد تا ابد پذیرفته نیست مگر این که پـس از آن توبـه کـرده و 

خداونـد  هـا کـه در آن ٣یابد ک ادامه میاصالح �ایند. سپس سوره با آیات اف

ــه يقــ� كســا� كــه آن افــک را آوردنــد، عصــبه« فرمایــد:  می ای (گروهــى  ب

فكـر) از خـود شـ� بودنـد، آن را بـراى خـود ّرشى مپنداريـد،  دست و هم هم

بلكه براى ش� خ� است. براى هـر فـردى از آنـان كيفـرى بـه ميـزان گنـاهى 

ست، ا  ه بخش عمده آن را بر عهده گرفتهس كاست كه مرتكب شده، و آن ک

چرا هنگامى كه آن را شنيديد، مردان و زنان مؤمن برايش عذاىب بزرگ است. 

نسبت به خودشان گ�ن نيك نربدند و نگفتند: اين تهمتى آشكار است؟! چرا 

بر آن تهمت، چهار شاهد نياوردند؟ و چون شاهدان را نياوردنـد، پـس خـود 
                                                                        

 .۱۹-۱۱النور،   ١
ذیَن َیْرُموَن : «٥و٤النور،  ٢ ْرَبَعِة ُشَهداَء َفاْجِلُدوُهْم َثمانیَن اْلُم   َو الَّ

َ
ُتوا ِبأ

ْ
ْحَصناِت ُثمَّ َلْم َیأ

ذیَن تاُبوا ِمْن َبْعِد ذِلَك َو  ولِئَك ُهُم اْلفاِسُقوَن . ِإالَّ الَّ
ُ
َبدًا َو أ

َ
ْصَلُحوا  َجْلَدًة َو ال َتْقَبُلوا َلُهْم َشهاَدًة أ

َ
أ

 ».َغُفوٌر َرحیٌم  هللا َفِإنَّ 
 ن در ترتیب مصحف، آیات قذف پیش از آیات افک قرار دارند.بنابر ای  ٣
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را در معـانی  »افـک«کتـب لغـت،  ١».اند گويى به دروغآنان نزد خدا محكوم 

انـد.  به کار برده ٤، چیزی که از حقیقتش برگردانده شده باشد٣، ساخته٢دروغ

معنـى سـاخته، ه صاحب قاموس قرآن معتقد است این لغت در قرآن کریم ب

رده ـنیز در معانی جمعیت فشـ» عصبه« ٥است. دروغ و برگرداندن بكار رفته

 ٧، تعدادی بین ده تا چهل نفر یا  حداقل ده نفـر٦ت هم دادهو پشت به پش

ُعْصـبٌَة «است. صاحب التحقیق معتقد اسـت مـراد از  به کار رفته ٨و ج�عت

در سوره نور گـروه مـرتبط و متحـدی اسـت کـه بـر، آوردن آن افـک » ِمنُْكمْ 

                                                                        

ا َلُکْم َبْل ُهَو َخْیٌر : «۱۳-۱۱النور،    ١ ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُکْم ال َتْحَسُبوُه َشر ذیَن جاُؤ ِباْإلِ ِإنَّ الَّ
ی ِکْبَرهُ  ذي َتَولَّ ْثِم َو الَّ ِمْنُهْم َلُه َعذاٌب َعظیــٌم . َلْو ال ِإْذ  َلُکْم ِلُکلِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اْکَتَسَب ِمَن اْإلِ

ْنُفِسِهْم َخْیـــرًا َو قاُلوا هذا ِإْفٌك ُمبیٌن . َلْو ال جاُؤ َعلَ 
َ
ْیِه َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت ِبأ

ولِئَك ِعْنَد ا
ُ
َهداِء َفأ ُتوا ِبالشُّ

ْ
ْرَبَعِة ُشَهداَء َفِإْذ َلْم َیأ

َ
 ». ُهُم اْلکاِذُبوَن  هللاِبأ

؛ ١١٨/ ١و  ١٠/٣٩٠؛ ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ٤١٦/ ٥فراهیدی، العین،    ٢
 .٨٩/ ١قرشی، قاموس قرآن، 

 .٨٩/ ١قرشی، قاموس قرآن،   ٣
؛ فیومی، ۷۹؛ راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ۸۹/ ۱قرشی، قاموس قرآن،  ٤

 .۱۱۸/ ۱معجم مقاییس اللغة،  ؛ ابن فارس،۱۷/ ۲المصباح المنیر، 
 .٨٩/ ١نک: قرشی، قاموس قرآن،   ٥
 .٥/٤؛ قرشی، قاموس قرآن، ٥٦٨راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن،   ٦
؛ ابن عباد، المحیط في ١٢٢/ ٢؛ طریحی، مجمع البحرین، ٣٠٩/ ١فراهیدی، العین،  ٧
 . ١/٣٤٤اللغة، 

 . ١/٣٤٤ابن عباد، المحیط في اللغة،  ٨
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این افک مربـوط بـه تهمـت زنـا مفرسان قرآن کریم برآنند که  .١متفق شدند

آیات ابتدایی سوره از سیاق و این مطلب سوای روایات سبب نزول،  اشدب می

شود چرا که در آیات قبل از آیات افک، از وجوب  به وضوح درک مینور نیز 

زنند و فسـق  حد رشعی بر کسانی که بدون آوردن چهار شاهد تهمت زنا می

مـدن گو بـه حسـاب آ  آنان، سخن رانده شده و بعد از آیات افک نیز از دروغ

زننـد نـزد خـدا، سـخن گفتـه  کسانی کـه بـدون چهـار شـاهد تهمـت زنـا می

چرا چهـار شـاهد نياوردنـد؟ و چـون فرماید  است. در اثنای آیات نیز می شده

  اند. گويى شاهدان را نياوردند، پس خود آنان نزد خدا محكوم به دروغ

کند  بدین صورت قرآن کریم در آیات افک یک رویداد اجت�عی را گزارش می

، علیـه یکـی از بسته و هم که طی آن تهمت فحشاء توسط یک گروه متشکل

اسـت. گرچـه  زنان جامعه اسالمی ساخته شده و سپس شیوع عـام پیـدا کرده

سازد ولی توجه به سیاق آیات و  قرآن کریم رصاحتا نام این بانو را مطرح �ی

اسـت کـه دهد که صحبت از تهمت و بهتـان بزرگـی  نیز شأن نزول نشان می

ان قـرآن کـریم بـه ســر لـذا مف ٢،است زده شده 9به یکی از همرسان پیامرب

، یا بانو عایشه و یا بانو ماریـه، 9اج�ع معتقدند او یکی از همرسان پیامرب

 بسته هماست. به روایت قرآن کسانی که این تهمت را ساختند، گروهی  بوده

ز آیــات چنــین و دســت بــه دســت هــم داده، از بــین مســل�نان بودنــد و ا

                                                                        

 .١٤٥/ ٨،  ک: مصطفوی، التحقیق في کلمات القرآن الکریمن ١
 .٨٩/ ١٥نک: طباطبایی، المیزان،   ٢
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شود که این گروه با هم تبانی و ارتباط داشتند و در این تهمت،  برداشت می

اسـت تـا بـا تراشـیدن ایـن دروغ و اشـاعه آن قداسـت  ای در کار بوده توطئه

... لُِكلِّ اْمرٍِئ ِمنُْهْم َما اكْتََسـَب «قرآنِی از عبارت  ١دار کنند را خدشه 9پیامرب

شـود کـه  مشـخص مـینیز  ٢»ِمنُْهْم لَُه َعذاٌب َعظيمٌ   تََوىلَّ كِْربَهُ  ِمَن اْإلِثِْم َو الَّذي

ست. سپس افرادی دیگر ا هی داشتتر  گر نقش بزرگ یک مرد در میان این گروه توطئه

شـنیده و بـدون تحقیـق و از افراد سـازنده تهمـت، از جامعه اسالمی این تهمت را 

تـا ایـن کـه مطلـب در ميـان  کننـد این شایعه را دهـان بـه دهـان پخـش می ،تدبر

لذا خداوند مومنین را رسزنش  ٣اندازد. مسل�نان شهرت يافته و رس و صدا به راه می

كه نسبت به مؤمنِ� متهم، حسـن  کند که چرا وقتى افك را شنيديد به جاى اين می

ظن داشته باشيد، به سازنده افك، حسن ظن پيدا كرديد و بدون علم در بـاره اهـل 

کنـد کـه چـرا سـازندگان افـک،  و سپس از آنان سوال می ٤گفتيد؟ ا�ان سخنى

                                                                        

 .٩٠/ ١٥نک: طباطبایی، المیزان،  ١
ا َلُکْم َبْل ُهَو َخْیٌر َلُکْم ِلُکلِّ : «١١النور،  ٢ ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُکْم ال َتْحَسُبوُه َشر ذیَن جاُؤ ِباْإلِ ِإنَّ الَّ

ی ِکْبَرهُ اْمِرٍئ ِمنْ  ذي َتَولَّ ْثِم َو الَّ در حقیقت، « یعنی: » ِمْنُهْم َلُه َعذاٌب َعظیٌم   ُهْم َما اْکَتَسَب ِمَن اْإلِ
] را  ای از شما بودند. آن [تهمت ] آوردند، دسته ] را [در میان کسانی که آن بهتان [داستان افك

] است. برای هر مردی از  دهشّری برای خود تصّور مکنید بلکه برای شما در آن مصلحتی [بو
] همان گناهی است که مرتکب شده است، و آن کس از ایشان  آنان [که در این کار دست داشته

 ».که قسمت عمده آن را به گردن گرفته است عذابی سخت خواهد داشت
 .٩٢ - ١٥/٩١نک: طباطبایی، المیزان،  ٣
 .٩١/ ١٥نک: طباطبایی، المیزان،  ٤
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ــدا از  ــزد خ ــد ن ــاهد نیاوردن ــار ش ــه چه ــال ک ــد؟ و ح ــاهد نیاورن ــار ش چه

و نیـز از » لَْو ال جاُؤ َعلَيِْه ِبأَْربََعِة ُشَهداءَ  «از این عبارت قرآنی  .١گویانند دروغ

یکجا نـازل  که معرف اتصالی ،افکآیات شود  ی کالمی مشخص میها اسلوب

ی ا ه  در بازبلکه  ٢زمان به گروه آیات قبل از خود نداشته و نه هم ،شدن باشد

نـازل شـده بودنـد و در ایـن بـازه  قـذفاز آیـات  پـسزمانی هر چند اندک 

دروغ را ساخته بودند فرصت داشتند که چهار شاهد  تهمتاین ی که ا هعصب

 بـانو را اثبـات کننـد ولـیر بـودن آن کـا بر تهمت ناروایشـان بیاورنـد و گنـاه

مفتضـح شـدند. یعنـی ايـن مؤاخـذه و خود نتوانستند چهار شاهد بیاورند و 

دهد كه دسـتور اقامـه شـهود چهارگانـه و همچنـ�  رسزنش قرآنی، نشان مى

شـاهد، قبـل وجوب حد قذف بر زننده تهمت ناروا در صورت نیاوردن چهار 

 ٣نازل شده بود.از آيات افك 

فضـل و رحمـت کنـد کـه اگـر  مومنان را رسزنـش می پس قرآن دیگر بار

خـوض و تعقيبـى (فـی� افضـتم فیـه) كـه دربـاره  خدا نبود ، به خـاطر ايـن

گفتـه  ٤.رسـيد داستان افك كرديد، عذاب عظيمى در دنيا و آخرت به ش� مى

به معنى خروج آب با  »افاضه«از ماده » افضتم« با توجه به اينكهست ا ه  شد
                                                                        

ولِئَك ِعْنَد ا َلْو : «١٣النور،  ١
ُ
َهداِء َفأ ُتوا ِبالشُّ

ْ
ْرَبَعِة ُشَهداَء َفِإْذ َلْم َیأ

َ
ُهُم  هللاال جاُؤ َعَلْیِه ِبأ

 ».اْلکاِذُبوَن 
 .۱۰۵/ ۱۵المیزان، نک: طباطبایی،  ٢
 .۱۴/۳۹۸مکارم، تفسیر نمونه، نک:  ٣
 .٩٢ – ٩١/ ١٥نک: طباطبایی، المیزان،   ٤
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و گاهى به معنى فرو رفنت در آب آمده، از اين تعب� چن� بر و فزو�،   كرثت

آيد كه شايعه اتهام مزبور آن چنان دامنه پيدا كرد كـه مؤمنـان را نيـز در  مى

رود كـه  در موردى به كار مى» أَفَْضتُمْ «  ى نیز گفته شده كلمه ١خود فرو برد!

و ايـن نشـان  اى بسيار گفتگو شود و همه را به خود مشغول سازد در مسئله

ى روز شده و همه به آن مشـغول  دهد كه تهمت به همرس پيامرب مسئله مى

و بـه خـاطر را قصد کرده و شایعه را ساختند  9منافقان آزار پیامرب ٢بودند.

آن تهمـت ناآگاهی جامعه اسالمی از طرز برخورد مومنانه با چنین شایعاتی، 

نتوانسـت بـه  9مربپیـا ظـاهرا. شـددهان به دهان گشـته و نقـل مجـالس 

کـامال ش ســر گنـاهی هم تنهایی اصحاب خود و افراد جامعه اسالمی را بر بی

تـا ایـ�ن یـا  را در موقعیتی قرار دادو آزمایش الهی نیز مسل�نان  قانع سازد

سـختی و فشـار ایـن  9پیـامرب نفاق درونیشان را به منصه ظهـور برسـانند.

یاری خداوند  رد تا رسانجاماصحابش تحمل کبعضی از جانب بزرگ را تهمت 

زننـدگان بـه زن شـوهر دار  وجـوب حـد بـر تهمـت آمد و با نزول وحی الهی

پراکنـان کـه  سـازان و شـایعه شـایعهپـس ، شاهد اعالم شـد بدون آوردن چهار

دادنـد و زدن ایـن  تکـرار کـرده اشـاعه مـیبدون داشنت علم به آن، تهمتی را 

و با هشدار قرآن فهمیدند این کار انگاشتند، ساکت شدند  میتهمت را ساده 

                                                                        

 .۳۹۹ /۱۴مکارم، تفسیر نمونه، نک:  ١
 .١٥٥/ ٦نک: قرائتی، تفسیر نور،  ٢
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خداوند به آنان اندرز داده کـه  و از این رو ١نزد خدا گناهی بس بزرگ است

و بـدین سـان بـا یـاری  ٢اگر مومنند هیچ گاه دیگر مثـل آن را تکـرار نکننـد.

پراکنـان  سـازان رسـوا و شـایعه شـایعه، خـاموشی الهـی، رسانجـام شـایعه وح

 رشمنده شدند.

های برخـورد بـا ایـن گونـه شـایعات ماننـد داشـنت  کریم راهآنگاه قرآن  

بـر زبـان  ، دروغ خوانـدن ایـن شـایعات،حسن ظن نسبت به مومنـان دیگـر

هـایی  زننـدگان چنـین تهمـت گـو دانسـنتِ  دروغپس از شـنیدن،  ها نراندن آن

و  ٣کنـد بـه مومنـان خـاطر نشـان میو ماننـد آن را  بدون داشنت چهار شاهد

 آموزد. میی اجت�عی را به مسل�نان ها قابله با چنین آسیببدین گونه راه م

 

                                                                        

نًا : «١٥النور،  ١ ْفواِهُکْم ما َلْیَس َلُکْم ِبِه ِعْلٌم َو َتْحَسُبوَنُه َهیِّ
َ
ْلِسَنِتُکْم َو َتُقوُلوَن ِبأ

َ
ْوَنُه ِبأ ِإْذ َتَلقَّ

 . »َعظیٌم  هللاَو ُهَو ِعْنَد ا
ْن َتُعوُدوا ِلمِ  هللا  َیِعُظُکُم : «١٧النور،  ٢

َ
َبدًا ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمنیَن أ

َ
 ».ْثِلِه أ

 . ۱۶،۱۳،۱۲النور،  ٣



 

 
 
 



 27   ی از رویداد افکمطالعات گزارشات روای وم ـدفصل  

 

ا�   �طا�عات ��ارشات روایی از رویداد
 

 . مقدمه١-٢

در بررسی منابع روایـی و تـاریخی فـریقین دو نـوع گـزارش از مـاجرای 

شود که بانو عایشه و بانو ماریه را به عنوان مصداق این آیات  میافک دیده 

نـه تنهـا در ولی روایات افک عایشه و روایـات افـک ماریـه  .اند ه رفی کردمع

چگونگی این رویداد را بـه دو معرفی مصداق آیات افک اختالف دارند بلکه 

قابـل جمـع نیسـتند. به هیچ وجـه کشند و  میگونه کامال متفاوت به تصویر 

نهایـت پس باید گزارشات هر دو دسته روایت بازخوانی و بررسی شده و در 

کـریم یکـی از آن دو انتخـاب شـود. بـه جهـت  خـوانی بـا قـرآن با محک هم

روایـات شهرت فراوان روایـات افـک عایشـه، ابتـدا بـه بـازخوانی ایـن گـروه 

 پردازیم: می
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 افک عایشه در منابع روایی و تاریخی عامه روایت مشهور .۲-۲

این روایات، از روایات مشهور در اهـل سـنت اسـت کـه بعضـی علـ�ی 

اند. در حقیقت افک عایشه، یکـی از دو  شیعه نیز آن را پذیرفته و نقل کرده

اسـت.  روایت افک در اهل تسنن است که بر خالف دیگری به شهرت رسیده

 به رشح زیر است: منت روایت به نقل از سیوطی در الدر املنثور

 

 ت. منت روای۲-۲-۱

بـرود در  خواست به سـفرى عایشه گفت: رسول خدا همواره وقتى مى«

شد او را  انداخت، و قرعه به نام هر كس ب�ون مى ميان همرسانش قرعه مى

برد. در سفرى در ميان ما قرعه انداخت، قرعه به نام مـن  با خود به سفر مى

درآمد. و من با رسول خدا به سفر رفتم، و سفر، سـفر جنـگ بـود. و ايـن در 

به همـ� جهـت همـواره  بود، و مرا  هنگامى بود كه دستور حجاب نازل شده

چنـان  كـردم. هم كردند، و در ه�ن هودج نيز منزل مى در هودجى سوار مى

هـاى  رفتيم تا رسول خدا از جنگ فارغ شـد و برگشـت. همـ� كـه نزدييك مى

مدينه رسيديم، شبى منادى نداى كوچ داد كه سوار شويد. من برخاستم و از 

قضاى حاجت بـه محـل رحـل لشگرگاه گذشتم، تا قضاى حاجت كنم. بعد از 

هـاى �ـا� بـود  خود برگشتم. پس ناگاه متوجه شدم كه گلوبندم كه از مهـره

گشتم و جستجوى گلوبند باعث شـد كـه  پاره شده و افتاده، به دنبال آن مى

درنــگ كــنم و مــامورين هــودج مــن هــودجم را بلنــد كــرده بــاالى شــرت مــن 
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گفـت چطـور بـودن و گذاشتند، به خيـال اينكـه مـن در هـودجم، (خـواهى 

فهميدنـد؟ جـواب ايـن اسـت كـه در آن ايـام  نبودن يك زن در هودج را �ـى

گوشت و سبك بودند، چون غذايشان قوت ال �وت بـود)، لـذا  ها خيىل كم زن

مامورين از سبىك هودج تعجب نكردند، عالوه بر اين من ز� نورس بودم بـه 

ان گلوبندم را پيدا كردم اما هر حال شرت را هى كردند و رفتند. من در اين مي

بود. من خود را به محل كـاروان، و آن  وقتى گلوبندم را يافتم كه كاروان رفته

بودم رسانيده قدرى ايستادم، شايد بـه جسـتجوى  محىل كه خودم منزل كرده

طور كه نشسته بودم خـوابم بـرد. از سـوى ديگـر ابـن  من برگردند، وىل هم�

بود از عقب لشكر حركـت كنـد هنگـام صـبح  معطل سلمى ذكرا� كه مامور

بدانجا كه من خوابيده بودم رسيد و از دور شبح انسا� ديـد، نزديـك آمـد و 

مرا شناخت، چون قبل از دستور حجـاب مـرا ديـده بـود وقتـى مـرا شـناخت 

ا إِلَيْـِه راِجُعـونَ «گفت:  اسرتجاع گفت و من به صداى او كه مى ِه َو إِنـَّ »  إِنَّا لِلـَّ

شـدم، و صـورت خـود را پوشـاندم، بـه خـدا سـوگند كـه غـ� از همـ�  بيدار

اسرتجاع ديگر حتى يك كلمه با مـن حـرف نـزد، و مـن نيـز از او جـز هـ�ن 

اسرتجاع را نشنيدم. پس شرت خود را خوابانيد و من سوار شدم. سـپس بـه راه 

 افتاد تا به لشکرگاه رسيديم، و آن منزىل بـود كنـار نحـر ظهـ�ة و ايـن قضـيه

اى درباره من سخنا� بگويند و هالك شوند. و آن كىس كه  باعث شد كه عده

اين تهمت را درست كرد عبد اللَّه بن اىب بن سلول بود. پس به مدينه آمـديم 

مـردم دنبـال  .و من از روزى كه وارد شديم تـا مـدت يـك مـاه مـريض شـدم
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بود، در حـاىل  دهگان را گرفته بودند، و رس و صدا به راه افتـازنند  تهمت  حرف 

خرب بودم. تنها چيزى كـه مـرا در آن ايـام بـه شـك  كه من از جريان به كىل ىب

انداخت اين بود كه من هيچ وقت به مثل آن ايـامى كـه مـريض بـودم از  مى

كـرد، و  شـد و سـالم مـى لطف نديدم. همواره بر من وارد مى  9رسول خدا

د. وىل بـه رشى كـه شـ پرسيد چطورى؟ و اين مايه تعجب و شـك مـن مـى مى

بـردم، تـا بعـد از آنكـه نقاهـت يافتـه از خانـه بـ�ون  بود پى �ى  پيش آمده

مسطح هم جهت رفع حاجت با من ب�ون آمده بـود تـا  آمدم، در حاىل كه ام

هـا از  به مناصع برود. و مناصع محل رفع حاجت بود، كه زنـان جـز در شـب

بل از رسـم شـدن مسـرتاح در رفتند و اين ق اين شب تا شب ديگر بدانجا �ى

هـا  ها بود، تا آن روز به رسم عرب قديم براى قضـاى حاجـت بـه گودال خانه

پـس  رفتيم و از اينكه در خانه مسرتاح بسازيم ناراحـت و متـاذى بـوديم. مى

من و ام مسطح از در خانه ب�ون شده لباس خود را بلند كرديم كه بنشينيم، 

د و افتاد، و گفت: هالك باد مسـطح، مـن اش گ� كر  ام مسطح پايش به جامه

گفتم: اين چه حرف بدى بود كه زدى، بـه مـردى كـه در جنـگ بـدر رشكـت 

هـايى  اى كـه چـه حـرف گـويى؟ گفـت: اى خـانم! مگـر نشـنيده كرده بد مى

گويد؟ آن گاه رشوع كرد داسـتان اهـل افـك را  زند؟ گفتم: نه، مگر چه مى مى

ر شـد. و همـ� كـه بـه خانـه برگشـتم نقل كردن كه از شنيدن آن مرضم بدت

رسول خدا به ديدنم آمد و بر من سالم كرد و پرسيد چطـورى؟ گفـتم: اجـازه 

گويد: من از اين اجازه خواسنت ايـن  مى -دهى به رساغ پدر و مادرم بروم؟ مى
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گويـد:  گـاه مـى آن -منظور را داشتم كه از پدر و مادرم داستان افك را بشنوم،

زه داد. پس بـه خانـه پـدر و مـادرم رفـتم، و بـه مـادرم رسول خدا به من اجا

تـر ز�  گويند؟ گفـت: دخـرتم ناراحـت مبـاش كم گفتم: اى مادر مردم چه مى

شود كه نزد شوهرش محبوب باشد و با داشنت چنـد هـوو حـرىف  زيبا پيدا مى

گوينـد؟ پـس گريـه مـرا  دنبالش نزنند، گفتم: سبحان اللَّه مردم اين طـور مـى

شـب تـا صـبح گريسـتم و نتوانسـتم از اشـكم خـوددارى كـنم و گرفت و آن 

گريستم. رسول خدا عـىل  خواب به چشمم نيامد، تا صبح شد و من هنوز مى

بــن اىب طالــب و اســامة بــن زيــد را خواســت و بــا ايشــان دربــاره جــدايى از 

همرسش گفتگو و مشورت كـرد، اسـامه چـون از بـراءت خـانواده او آگـاهى 

ه داشت، و چـون نسـبت بـ ه خـانواده او خ�خـواه بـود گفـت: يـا رسـول اللـَّ

اى از ايشـان نـداريم، و امـا عـىل  همرست را داشته باش كه ما جز خ� سابقه

بن اىب طالب گفت: يا رسول اللَّه خدا كه تو را در مضيقه نگذاشته و قحطـى 

پـس  .كنـد عالوه بر اين از كنيز او اگر بپرىس تو را تصديق مى .زن هم نيست

رت پرسـيد: اى بريـرة آيـا ـخدا دستور داد بريرة بيايد، چـون آمـد حضـرسول 

اى؟ گفـت: نـه بـه آن  ات باشـد از عايشـه ديـده چيزى كه مايه شـك و شـبهه

خدايى كه تو را به حق مبعوث كرده من از او هيچ سابقه سويى نـدارم، جـز 

اينكه او جوان اسـت، و خـوابش سـنگ�، بارهـا شـده كـه بـراى خانـه خمـ� 

آيند و خمـ� را  برد، تا آنكه حيوانات اهىل مى ند و ه�ن جا خوابش مىك مى

خورند. پس رسول خدا برخاسته درباره عبداللَّه بـن اىب اسـتعذار  �ـود، و  مى
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در منرب فرمود: اى گروه مسل�نان! كيست كه اگر من مـردى را كـه رشش بـه 

كنـد؟ چـون بـه اهل بيت من رسيده كيفر كنم عذر مرا بفهمد و مرا مالمت ن

م نـدارم و ايـن تهمـت را ســر اى از هم خدا سوگند من جز خـ� هـيچ سـابقه

اى از او نيز ندارم، او هيچ وقت بدون  ايد كه جز خ� سابقه درباره مردى زده

   شد. من وارد خانه من �ى

كـنم،  پس سعد بن معاذ انصارى برخاست و عرض كرد: من راحتـت مـى

زنـم، و اگـر از بـرادران مـا يعنـى بنـى خـزرج  ىاگر از اوس باشد گردنش را م

سعد بن عباده كه رئيس خزرج بـود  .كنم باشد هر امرى بفرمايى اطاعت مى

و قبال مردى صالح بود آن روز دچار حميت و تعصب شده، از جـا برخاسـت 

تـوا�  و �ـى یكش ند دروغ گفتى، و تو او را �ىو به سعد گفت: به خدا سوگ

د بن حض� پرس عموى سعد برخاسـت و بـه سـعد بـن پس از وى اسي .بكىش

گـويى، چـون مـردى منـافق هسـتى، و از منـافق�  عباده گفت: تو دروغ مـى

كنى، پس دو قبيله اوس و خزرج از جاى برخاسته به هيجان آمدند،  دفاع مى

و تصميم گرفتند كه با هم بجنگند در همه اين احـوال رسـول خـدا بـر فـراز 

كرد، تـا همـه سـاكت شـدند و آن  مردم را مرتب آرام مىمنرب ايستاده بود، و 

 جناب هم سكوت كرد.

آمـد، و چشـمم بـه  كـردم و اشـكم بنـد �ـى من آن روز مرتب گريه مـى

خواب نرفت، پدر و مادرم نزدم آمدند، و ديدند كه دو شب و يك روز اسـت 

كه كارم گريه شده، ترسيدند كه از گريه جگرم شكافته شود. هنگامى كـه آن 
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كردم، ز� از انصار اجـازه خواسـت  دو نشسته بودند و من همچن� گريه مى

و وارد شد و او هم با گريه مرا كمك كرد، در اين ب� ناگهان رسول خـدا وارد 

نشسـت، و بـه مـن  شد و نشست و تا آن روز هرگز آن جنـاب نـزد مـن �ـى

ه بود وحى زد. اين را هم بگويم كه يك ما هايى را زد كه قبال مى ه�ن حرف

بر آن جناب نازل نشده و درباره گرفتارى من از غيب دستورى نرسـيده بـود 

نشست تشهد خواند، و سـپس فرمـود: امـا بعـد، اى  پس رسول خدا وقتى مى

هـا مـربى بـاىش كـه  اگر تو از اين تهمـت .عايشه به من چن� و چنان رسيده

 بايد استغفار كنى و فرستد، و اگر گنهكار باىش خدا در براءت تو آيه قرآ� مى

به خدا توبه بربى، كه بنده خدا وقتى بـه گنـاه خـود اعـرتاف كنـد و آن گـاه 

پذيرد. بعد از آنكه سخنان رسول خدا متام شـد  اش را مى توبه �ايد، خدا توبه

اى اشك نيامد، من به پدرم گفتم پاسخ  شد، و ديگر قطره  ناگهان اشكم خشك

دانم چه بگويم بـه مـادرم گفـتم:  سوگند �ىرسول خدا را بده گفت: به خدا 

فهمم چه بگويم. و خـودم  جواب رسول خدا را بده گفت: به خدا سوگند �ى

دانستم، گفـتم: مـن بـه خـدا  در حاىل كه دخرتى نورس بودم و قرآن زياد �ى

هايتـان جـاى  ايـد، و در دل دانستم كه شـ� ايـن جريـان را شـنيده سوگند مى

دانـد  گناهم، و خدا مى ايد، لذا اگر بگويم من برى و ىب فتهگرفته، و آن را پذير 

كنيد، و اگر اعرتاف كنم، به كارى  كه برى از چن� تهمتى هستم، تصديقم �ى

كنيـد. و بـه  ام، وىل ش� تصديقم �ـى ام كه به خدا سوگند نكرده اعرتاف كرده

ف كه گفت: خدا سوگند مثاىل براى خودم و ش� رساغ ندارم اال كالم پدر يوس
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آن گـاه روى گردانيـده در » مـا تَِصـُفونَ   فََصْربٌ َجِميٌل َو اللَُّه الُْمْسـتَعاُن َعـىل«

دانستم كـه خـدا  بسرتم خوابيدم، در حاىل كه از خود خاطر جمع بودم، و مى

دادم كه درباره مـن وحيـى بفرسـتد، كـه تـا  كند، وىل احت�ل �ى مرا تربئه مى

ام  دانسـتم كـه خـدا دربـاره را حق�تـر از آن مـىقيامت بخوانند، چـون خـود 

بلكه اميدوار بودم رسول خـدا رؤيـايى  .اى از قرآن بفرستد كه تالوت شود آيه

گويد: به خدا سوگند رسول خـدا  سپس مى ببيند، و به اين وسيله تربئه شوم. 

تصميم به برخاسنت نگرفته بود، واحدى از حضار هم از جاى خود برنخاسـته 

وحى بر او نازل شد، و ه�ن حالت بيهوىش كه همـواره در هنگـام  بودند كه

هـاى  داد، دست داد و از شدت امـر عرقـى ماننـد دانـه وحى به او دست مى

مرواريد از او رسازير شد، با اينكه آن روز روز رسدى بـود. همـ� كـه حالـت 

اى كـه گفـت  خنديد و اول� كلمـه وحى متام شد به خود آمد، در حاىل كه مى

اين بود كه: اى عايشه بشارت باد تو را كه خداونـد تـو را تربئـه كـرد. مـادرم 

ى را سـپاس ـخيزم و جز خـدا كسـ گفت: برخيز و بنش�. گفتم به خدا بر �ى

و ده آيه بعد از آن » إِنَّ الَِّذيَن جاُؤ ِباْإلِفِْك ُعْصبٌَة ِمنُْكمْ «  گويم، آن گاه آيه �ى

 ١».را نازل فرمود

تکرار در کتب روایی، تاریخی و تفسیری  از روایات بسیار پر اين روايت

عامـه اسـت و بـه طـرق مختلفـی از عايشـه، عمـر، ابـن عبـاس، ابـو هريـره، 

ابواليرس انصارى، ام رومان مادر عايشه و ديگران، همگی بـه نقـل از شـخص 
                                                                        

 .۲۶ - ۵/۲۴الدر المنثور،  سیوطی، ١
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دیگر اختالفاتی دارند ولـی اسـاس روایـات  ست، که با یکا ه  عایشه روایت شد

و نیـز  ١است. منت این روایات را در اکرث کتـب تفسـیری ذیـل آیـه افـکیکی 

تــوان دیــد و تعــدادی از ایــن روایــات را  عامــه می ٣و روایــی ٢کتــب تــاریخی

 ٤.اند سیوطی در الدر املنثور و طربی در جامع البیان گزارش کرده

 

 اشکاالت وارد بر روایات افک عایشه برخی .۲-۲-۲

ش�ری وارد است کـه از  الت نقدالحدیثی بیبر روایات افک عایشه اشکا

 توان به موارد زیر اشاره کرد:  میجمله 

کنـد، از شخصـیت  تصویر می 9شخصیتی که این روایت از پیامرب -۱

به دور و با عصـمت ایشـان منافـات دارد. از کـل روایـت و  9رسالی پیامرب

یـد کـه آ پیش و پس از نزول آیه افک، چنین بـر می 9رفتار عایشه با پیامرب

نسبت به عایشه سوء ظن پیدا کرده بود، در صورتی که خداوند با  9پیامرب

                                                                        

؛ زمخشری،  ۳۴۴-۳۴۲/ ۲۳ نک: فخر رازی، التفسیر الکبیر(مفاتیح الغیب)،  ١
/ ۱۲،  ؛ قرطبی، الجامع ألحکام القرآن۴۰۵/  ۵ ؛ مغنیه، الکاشف، ۲۱۹-۲۱۷/   ۳  الکشاف،

۱۹۷-۲۰۰.   
 ؛۲۸۰-۲۶۹/  ۲ ؛ ذهبی، تاریخ االسالم، ۶۱۲- ۶۱۱/  ۲ الطبري،  نک: طبری، تاریخ  ٢

 .۱۶۰/ ۴ ابن کثیر، البدایة و النهایة، 
 .۱۱۲/  ۸؛ مسلم، صحیح، ۴۵۸/  ۱۵؛ ۳۱/  ۱۴؛ ۴۵۷/  ۹نک: بخاری، صحیح،   ٣
 . ۷۰-۵۰/  ۱۸ ؛ طبری، جامع البیان، ۳۱-۲۵/  ۵نک: سیوطی، الدر المنثور،   ٤
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لَْو ال إِْذ َسِمْعتُُموُه ظَنَّ الُْمؤِْمنُوَن َو الُْمؤِْمناُت ِبأَنُْفِسـِهْم َخيْــــراً َو «نزول آیه  

دیگر  خطـای مومنـان را در داشـنت سـوء ظـن بـه یـک» قالُوا هذا إِفْـٌك ُمبـ�ٌ 

د. اگر اسوه حسنه مومنـان، خـود دچـار ایـن مشـکل و دارای کن نکوهش می

 سوء ظن بود، چه جای نکوهش مومنان است؟ 

ــه افــک و بشــارت  -۲ ــزول آی ــس از ن ــه عایشــه پ در روایــت آمــده ک

گفـت  بحمـد اللـه ال  9، به پیامربطهارتش به آمدن آیه در تایید 9پیامرب

 9عمـل پیـامرببحمدك. این بدان معنی است که روایت ادعا دارد حقانیت 

اسـت و  و عایشه در تقابل قرار گرفته و خداونـد عمـل عایشـه را تاییـد کرده

در کنـار اطاعـت  9ش�ر دیگر که به اطاعـت پیـامرب این مطلب با آیات بی

قیـد و رشط از  �اید، و نیز بـا آیـات شـامل اطاعـت مطلـق و بی خدا امر می

َو مـا نَهـاكُْم َعنْـُه فَـانْتَُهوا َو اتَُّقـوا   َوما آتاكُُم الرَُّسوُل فَُخُذوهُ «مانند  9پیامرب

 ، در تقابل است.»اللََّه إِنَّ اللََّه َشديُد الِْعقاِب 

به فرض این که آیات اول تا دهم سوره نـور کـه قبـل از آیـه افـک  -۳

بایسـت صـرب  �ی 9اند، قبل از آیه افک نازل شده باشند، پیـامرب قرار گرفته

ذرد و وحی در برائت رشعی عایشه نـازل شـود، کرد تا بیش از یک ماه بگ می

ای کـه ایـن  بایست طبق آیات صدر سوره نور، چهار شاهد از عصـبه بلکه می

خواسـت و اگـر شـاهد نداشـتند، آنـان را حـد  افک را مطرح کرده بودند، می

 زد نه این که در مسجد از مهاجرین و انصار کمک بخواهد. می

اند. به نقل  ردند عصبه نامیده شدهطبق آیات افک، کسانی که افک را آو  -۴
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های لغت عرب، عصبه به  گروه قوی پشت به پشت هم داده، تعـدادی بـین  کتاب

سازد که عصـبه بـه تعـداد  شود. فراهیدی خاطر نشان می گفته می ١ده تا چهل نفر

اند فقط چهار نفر بودنـد  اما کسانی که حد خورده  ٢شود. تر از ده نفر گفته �ی کم

رسـد ارتبـاط  ها ارتباط خاصی بین آنان گزارش نشده بلکه بـه نظـر نیـز �یکه نه تن

، یکـی از 9ران پیـامربـدیگر داشـته باشـند؛ خـواهر یکـی از همسـ خاصی بـا یـک

ها ربیب ابوبکر)، یک شاعر، و عبدالله بـن ابـی  مهاجرین سابقین (و در بعضی نقل

د کـه عصـبه باشـند؟ و دیگر دارنـ منافق معروف چه ارتباط و پیوند محکمی با یک

نفـر حـد  ۴بایسـت تعـدادی بسـیار بـیش از  قطعا اگر حد زدنی در کـار بـوده، می

، چیزی نیست که در یک برهه از زمانخوردند و حد خوردن تعداد زیادی افراد  می

 انتظار داشته باشیم در تاریخ گزارش نشود.

ین بنا به اعتقاد بسیاری دانشمندان علوم قرآنی سوره احزاب نـودم -۵

بنـابراین  ٣باشـد. می 9و سوره نور صد ودومین سوره نازل شـده بـر پیـامرب

. سـوره ٤اسـت ای وجـود داشته بین نزول این دو سـوره، زمـان قابـل مالحظـه

احزاب بنا به شهادت آیاتش و سـیاق، پـس از نـربد احـزاب یـا خنـدق و نیـز 

                                                                        

؛ ابن عباد، المحیط في ٢/١٢٢؛ طریحی، مجمع البحرین، ١/٣٠٩فراهیدی، العین،   ١
 .١/٣٤٤اللغة، 

 .  ١/٣٠٩فراهیدی، العین،   ٢
 .  ٧٩-٧٨نک: معرفت، علوم قرآن،   ٣
شود،  گر چه در شماره ترتیبی نزول سور بین دانشمندان علوم قرآنی اختالفاتی دیده می  ٤

 ور پس از احزاب نازل شده، توافق وجود دارد.ولی در این که سوره ن
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ری بنـا است. الزم به ذکر است که سعد بن معـاذ انصـا قریظه  نازل شده بنی

به گزارشـات تـاریخی در نـربد خنـدق زخـم برداشـت و پـس از قلـع و قمـع 

ــید. بنی ــهادت رس ــه ش ــه ب ــوص  ١قریظ ــت بخص ــف روای ــخ مختل ــا در نس ام

های صحیح بخاری و صحیح مسلم از مشاجره سعد بن معـاذ انصـاری  نسخه

با دیگری سخن به میان آمده، در صورتی که در زمان نزول سوره نور و آیات 

 ها بود که به شهادت رسیده بود.  سعد مدتافک، 

رسـد کـه بعـدها گروهـی از سـیره نویسـان اهـل  چنین به نظر می -۶

سـنت، متوجـه وجـود اشـکال متنـی واضـح مطـرح شـده در بنـد پیشــین در 

مصـطلق  روایات افک عایشه شدند و برای فرار از آن، اعالم کردند غـزوه بنی

است. غافل  ن زمان زنده بودهاست و سعد در آ  پیش از غزوه خندق رخ داده

انـد. در تر جـایگزین کـردهاز این که در این صورت اشکالی را با اشکال بزرگ

روایت آمـده کـه سـفر پـس از حکـم حجـاب بـود و نیـز آمـده کـه در نـربد 

مصطلق بود. چون حکم حجاب پس از نربد خندق واجب شده، اگر نـربد  بنی

قسمت دیگـر روایـت بـا هـم در  مصطلق قبل از خندق باشد این بار دو بنی

مصـطلق و  گیرند. به طور خالصه اگر افک عایشه در غـزوه بنی تضادقرار می

                                                                        

، ١٨٧-٢/١٧٨؛ ابن اثیر، الکامل،٣٧٠،هللانک: قاضی ابرقوه، سیرت رسول ا  ١
که ذیل  ٣٠٣-٣٠١/ ١٦؛ طباطبایی، المیزان، ١/٣٤٧األشراف،  ؛ أنساب٢/٦٠٢االستیعاب،

مجمع البیان،  سوره احزاب، شهادت سعد بن معاذ را نیز به تصویر کشیده است، نیز طبرسی،
٥٥٣-٥٣٩/ ٨. 
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اسـت، پـس ابتـدای روایـت کـه  این غـزوه قبـل از نـربد خنـدق اتفـاق افتاده

گوید در آن زمان دستور حجاب نازل شده بود، دروغ است، چون دسـتور  می

مصـطلق و  عایشه در غـزوه بنی حجاب پس از نربد خندق نازل شد. اگر افک

است، پس بخش حاوی جـدل سـعد  پس از نربد خندق اتفاق افتادهاین غزوه 

بن معاذ دروغ است چون سعد در آن زمان شهید شده بود. بنابر این روایت 

 دچار تضادی بسیار آشکار است.

اصوال این دسته آیات در سوره نور، برائت واقعی فرد مورد افـک و  -۷

کنـد، بلکـه برائـت  از جهت ارتباط بـا مـرد بیگانـه را تاییـد �یپاک بودن او 

کند. البته اکرث علـ�ی مسـل�ن معتقـد بـه پـاک بـودن  رشعی او را اثبات می

ـان  همرسان پیامربان از ناپاکی زنا می باشند، چون وجود این ناپاکی در همرس

عـث موجب بیزاری مردم شـده و با 9پیامربان از جمله همرسان پیامرب اکرم

اش تباه شود  شود كه آن حرضت در جامعه رسوا گشته و امر دعوت دينى مى

منافات دارد. اما این عقیـده علـ�ی مسـل�ن،  9که با هدف رسالت پیامرب

در ایـن  ١شـود. بر اساس یک برهان عقلی است و از آیات افک برداشـت �ی

يـَـأْتُوا ِبأَْربََعــِة ُشــَهداَء  الَّــذيَن يَرُْمــوَن الُْمْحَصــناِت ثـُـمَّ لَــمْ «خــوانیم:  آیــات می

  ٢»فَاْجلُِدوُهْم مَثانَ� َجلَْدًة َو ال تَْقبَلُوا لَُهْم َشهاَدًة أَبَداً َو أُولِئَك ُهـُم الْفاِسـُقونَ 

                                                                        

 .۱۵/۱۰۲نک: طباطبایی، المیزان،  ١
کنند، سپس چهار شاهد (بر  و کسانی که آنان پاکدامن را مّتهم می«. یعنی: ٤النور،   ٢

ها  ها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید؛ و آن آورند، آن مّدعای خود) نمی
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ِه «و نیز  َهداِء فَأُولِئـَك ِعنْـَد اللـَّ لَْو ال جاُؤ َعلَيِْه ِبأَْربََعِة ُشَهداَء فَِإْذ لَْم يَأْتُوا ِبالشُّ

. یعنی اگر کسی مثال دچار گناه زنا شود و یک شـاهد عـادل ١» الْكاِذبُونَ  ُهمُ 

نیز بر زنای او وجود داشته باشد، او برائت رشعی دارد و حد نیز بر او جاری 

شود، اما واضح است که برائت واقعی ندارد و حساب او با خداست. پس  �ی

دارد  او را اعالم می اصوال آیات افک درباره هر کسی باشد، تنها برائت رشعی

شود چنانچه همه مردان و زنان مومن،  و مزیت خاصی برای او محسوب �ی

عادل مبنی بر زنای آنان وجـود نداشـته باشـد، از نظـر شاهد مادام که چهار 

 رشعی برائت از زنا دارند. 

 ســردر این روایت عمـل سـعد بـن عبـاده تقبـیح و در عـوض از پ -۸

است. این مسئله توجه ما را بـه مـاجرای  شدهعمویش اسید بن حضیر متجید 

کنـد. عالمـه عسـکری در توضـیح مـاجرای سـقیفه از تقابـل  سقیفه جلب می

سعد بن عباده (از انصار خزرجی) بـا ابـوبکر و عمـر و طرفـداری اسـید بـن 

آورد. توجه  حضیر (از انصار اوسی) از ابوبکر و بیعت با او سخن به میان می

تامل در روایت و این کـه اغـراض سیاسـی در سـاخنت به این مطلب ما را به 

  ٢دارد. اند، وا می تاثیر نبوده الاقل این بخش از  روایت بی
                                                                                                                                               

 ».        همان فاسقانند!
چرا چهار شاهد برای آن نیاوردند؟! اکنون که این گواهان را «. یعنی: ١٣لنور، ا  ١

 ».نیاوردند، آنان در پیشگاه خدا دروغگویانند!
چون خبر این اجتماع (اجتماع انصار در سقیفه برای : «٥٩نک: عسکری، سقیفه،   ٢

بوعبیده جراح، امارت سعد بن عباده رئیس خزرج) به گوش ابوبکر و عمر رسید، به همراه ا
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در روایت گفته شده که یکی از کسانی که افک را آوردنـد، حسـان  -۹

است. از طرفی در بعضـی نسـخ روایـت  شاعر بوده که در نهایت حد خورده

و بـا شمشـیر رضبتـی بـه او زد.  خوانیم که صفوان به حسان حملـه کـرد می

از حسـان خواسـت  9خواستند او را قصاص کنند که پیامرب یاران حسان می

در عـوض یـک ملـک و  9صـفوان را بخشـید و پیـامرب حساناو را ببخشد. 

اما اهل تسنن در کتب سیره و تـاریخ  ١سیرین خواهر ماریه را به او بخشید.

هدیـه  9مقـوقس بـه پیـامربگویند ماریه در سال هفـتم از طـرف  خود می
                                                                                                                                               

شتابان، رو به سقیقه نهادند. اسید بن حضیر و عویم بن ساعده وعاصم بن عدی از بنی 
خواستند سعد خلیفه شود، به ایشان پپوستند......  اسید  عجالن نیز که از روی حسادت نمی

بن حضیر از انصار بود؛ در عقبه دوم و احد و دیگر غزوات پیامبر حاضر بود و ابوبکر، هیچ 
هجری درگذشت و عمر خود تابوت او  ٢١یا  ٢٠داشت. در سال  یک از انصار را بر او مقدم نمی

-١/٢٣٥؛ ابن حجر، االصابه ٩٤/ ١؛ نیز نک: ابن عبدالبر، االستیعاب »را به دوش کشید
و قال البغوّي: حدثنا ابن زنبور، حدثنا ابن أبي حازم، عن سهیل، عن أبیه، عن أبي : « ٢٣٤

و قال ابن إسحاق: ». نعم الّرجل أسید بن حضیر«علیه و سلم قال:  هللالنبي صّلی اهریرة، أن ا
بن الزبیر، عن أبیه، عن عائشة، قالت: ثالثة من األنصار لم  هللاحدثنا یحیی بن عباد بن عبد ا

یکن أحد منهم یلحق في الفضل، کلهم من بني عبد األشهل:سعد بن معاذ، و أسید بن حضیر، 
بشر. [و أخرج أحمد في مسندة، من طریق فاطمة بنت الحسین بن علي، عن و عباد بن 

عائشة، قالت: کان أسید بن حضیر من أفاضل الناس... و روی الواقدّي، من طریق طلحة بن 
؛  نک: »الّتیمي، قال: کان أبو بکر ال یقّدم أحدا من األنصار علی أسید بن حضیر.  هللاعبد ا

 .٣٣واقدی، الردة، 
؛ مقریزی، ١/٤٥٢؛ بالذری، انساب االشراف، ٢/١٩٩ابن اثیر، الکامل،  نک:  ١

 .  ٢١٩/ ١األسماع،  إمتاع
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گویند افک در سال پنجم قبـل از نـربد خنـدق  و در جای دیگر می ١داده شد

بود و او را به حسان  9. پس چگونه سیرین در سال پنجم نزد پیامربرخ داد

 هدیه داد؟

 

دو اشکال اساسی روایات افک عایشه در رابطه با  موشکافی. ۲-۲-۲-۱

 9توسط پیامرب اجرای حد قذف

ــ ــه صــورت عــام دارای اشــکاالت نقدالحــدیثی و روای ت افــک عایشــه ب

های درونی و تضاد با برخی گزارشات تاریخی و نیـز تقابـل بـا برخـی  تناقض

مطـرح �ـودن  تنها به چند مورد از آنها اشاره کردیم و  که  ٢آیات قرآن است

این نوشتار خارج است. اما به طور خاص پذیرش  حوصلهاز کل این اشکاالت 

روایات منجر به طرح دو سوال و اشکال اساسی زیر در رابطه بـا اجـرای  این

 شود: می 9قاذف توسط پیامرب  حد

 

 9پیامرببه تاخیر انداخنت اجرای حد قذف به مدت یک ماه توسط . ١-١-٢-٢-٢

به تاخیر افتادن اجرای حکم حد آن هم به مدت حداقل یک ماه توسط 

و سوال برانگیز است. علـت سـوال  9مخالف وظیفه اصلی پیامرب 9پیامرب

                                                                        

 .٢٢-٣/٢١الطبري،  نک: طبری، تاریخ  ١
؛ نک: عاملی، الصحیح من سیره النبی ۱۰۲-۱۰۱/  ۱۵ ،  نک: طباطبایی، المیزان  ٢

 . ۱۳جلد االعظم، 
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برانگیز بودِن زمان اجرای حد قذف در روایات افک عایشـه آن اسـت کـه در 

سوره نور ابتدا حکم حد زنا، سپس حکم قذف زنان شوهردار از طرف همرس 

است و بـه طـور طبیعـی  و نیز غیر همرس، و سپس بالفاصله آیات افک آمده

شود که آیـات  واند به ذهن متبادر میخ وقتی خواننده آیات سوره نور را می

در زمـان سـاخته شـدن و  9اند و پیـامرب نازل شده  ٢پس از آیه قذف ١افک

دانست. از ایـن  ش، حکم حد قاذف را میسـر نیز شیوع افک و تهمت به هم

بایست بالفاصله پس از رشوع (نه گسرتش) شایعه افک، حد  می 9رو پیامرب

کـرد. پـس  ه از شیوع آن نیـز جلـوگیری میکرد و بدین وسیل قذف را اجرا می

بالفاصـله پـس از بـروز تهمـت، حـد را بـر  9چرا طبق ادعای روایت، پیامرب

زنندگان اجرا نکرده تا جلوی شیوع تهمـت نـاروا گرفتـه شـود و اجـازه  تهمت

این شایعه اوج بگیرد و به مدت یک ماه دهان بـه دهـان بگـردد و بـه  هداد

ی، در مسجد از مهاجرین و انصار کمک خواسته جای اقدام به اجرای حد اله

   ٣است؟

 

 

 

                                                                        

 .۱۹-۱۱النور،   ١
 .۴النور،  ٢
 .۱۰۲/ ۱۵،  ایی، المیزاننک: طباطب ٣
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 پاسخ بعضی دانشمندان مسل�ن به چرایی تاخیر اجرای حد قذف  .۲-۲-۲-۱-۱-۱

بعضی اندیشمندان مسل�ن جهت رفع اشکال ایجاد شده در اثر پذیرش 

روایات سبب نزول آیه افک در رابطـه بـا اجـرای حـد قـاذف، ایـن امکـان را 

د که شاید آیات قذف بر خالف ترتیـب مصـحف و پـس از آیـه ان مطرح کرده

افک نازل شده باشد. ازجمله عالمه طباطبایی ضمن طـرح اشـکاالت وارد بـر 

روایات افک عایشه و طرح اشـکال اجـرای حکـم قـذف پـس از یـک مـاه در 

پس حق مطلب اين است كه هيچ گريزى از اين اشـكال «فرماید:  روایت، می

 بگويد: آيـه قـذف قبـل از داسـتان افـك نـازل نشـده نيست، مگر اينكه كىس

هم اين بوده   9بوده، بلكه بعد از آن نازل شده، و علت توقف رسول خدا

آمــد و نظــاير آن در اســالم نــازل نشــده بــوده، و رســول  كــه حكــم ايــن پيش

ایشــان پــس از طــرح  همچنــین.  ١»منتظــر حكــم آســ�� آن بــوده 9خــدا

وىل آنچه در حل اشكال حد بـر هـر «فرماید:  یاشکاالت وارد بر افک ماریه م

كه بگوييم آيـات افـك قبـل از آيـه  دو صنف از روايات بايد گفت...این است

حد قذف نازل شده و با نزول آيه افك هم غ� از براءت مقـذوف در صـورت 

اقامه نشدن شاهد و غ� از حرمت اين عمل چيزى ترشـيع نشـد، يعنـى حـد 

د، چون اگر حد قاذف قبل از داستان افك ترشـيع قاذف در آن آيه ترشيع نش

نشسنت نبود، و هيچ  شده بود، هيچ مجوزى براى تاخ� آن، و به انتظار وحى

                                                                        

 .١٠٣/ ١٥ طباطبایی، المیزان،   ١
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حجتی نیـز ضـمن بحـث مفصـل بـر  ١.»يافتند ها هم از حد رهايى �ى يك از قاذف

   ٢پذیرد. روایات افک، نزول آیه قذف پس از آیات افک را به عنوان نظر درست می

 

 اشکال وارد بر پاسخ فوق   .۲-۲-۲-۱-۱-۲

توجه به موردی ظریـف مـا را با وجود واالیی دانش ارائه کنندگان پاسخ فوق، 

آیـات قـذف «رسد این استدالل کـه:  سازد. به نظر می پاسخ مردد میاین در پذیرش 

به مدت یـک مـاه پـس از نـزول آیـات  9اند و پیامرب پس از آیات افک نازل شده

ریع شـد، پـس ـتا حکم حد نازل شود و چون حکم حد قذف دیر تشـافک صرب کرد 

دارای اشکال است و آن این که حکم قانونی عطـف بـه  ،»اجرای آن به تعویق افتاد

شود؛ یعنی اگر آیـات قـذف پـس از افـک و شـیوع شـایعه نـازل شـده  ما سبق �ی

دانسـتند.  یزنندگان را حد زد و آنان معذورند چون حکـم را � توان تهمت باشد، �ی

ازجملـه در مـورد  .٤ستا ه  مورد توجه واقع شد ٣آیات متعددی از قرآندر این اصل 

... با زنا� ازدواج نكنيد كه پدران ش� بـا آنـان «فرماید:  ازدواج با همرسان پدران می

انــد. چــرا كــه ايــن كــار، عمــل بســيار زشــتى اســت و  ... مگــر آنچــه  ازدواج كــرده

ــا   ٥»ســتا هگذشت ــا می دبعــو ی ــد  از تحــریم رب ــدرز  «...فرمای پــس هركــه ان
                                                                        

 .١٠٥/  ١٥ ،  طباطبایی، المیزان  ١
 .٧٣حجتی، اسباب النزول، نک:   ٢
 .٢٣و ٢٢؛ النساء، ٢٧٥؛ البقره، ٥٩؛ القصص، ١٥مانند االسراء،  ٣
 .۳۳۱/  ۳ ؛ مکارم، تفسیر نمونه، ۴۸/  ۳ و  ۳۷۹/  ۳ مجمع البیان، نک: طبرسی،   ٤
 .٢٢النساء،    ٥
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تـر بـوده (و  پروردگارش به او رسيد و (از رباخوارى) دست كشيد، آنچه پيش

و مــواردی  ١»ســت) از آن او اســت...ا ه  ســود و نــزوىل كــه قــبال دريافــت �ود

.پس وقتی قرآن کریم در احکامی مانند حرمت ازدواج با همرس پدر یا ٢دیگر

خواهر یا ربـا، از کیفـر دادن مـوارد انجـام شـده پـیش از ابـالغ جمع بین دو 

گذرد، چگونه در صورت اعالم حد قذف پس از آیات افـک و  حکم تحریم می

انـد،  شیوع شایعه، کسانی را که قبال ایـن شـایعه را سـاخته و یـا پخـش کرده

   مستحق اجرای حد بداند؟

 

 . اجرای حد قذف تنها بر چهار نفر۲-۲-۲-۱-۲

پـس از یـک مـاه تنهـا  9دارند که پیـامرب ت افک عایشه اعالم میروایا

(عبدالله بن ابـی، حسـان شـاعر، مسـطح ربیـب ابـوبکر و حمنـه  ٣چهار نفر

همرس طلحه) را حد زد. اما این مطلب تا چه حد با گزارشات قرآنـی رویـداد 

 ؟خوانی دارد افک هم

 

 وردن فقط چهار نفر. تقابل گزارشات قرآنی رویداد افک با حد خ۲-۲-۲-۱-۲-۱

                                                                        

 .٢٧٥البقره،   ١
 .٢٣النساء، مانند:   ٢
البته در این مطلب نیز بین راویان اهل سنت اختالف است و بعضی می  گویند پیامبر  ٣

 ابن ابی را حد نزد و تنها سه نفر حد خوردند. هللاعبدا
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قــرآن کــریم در گــزارش مــاجرای تــاریخی افــک در رابطــه بــا قــاذفین و 

ـــه هم تهمت ـــدگان ب ــــرزنن ـــامرب س ـــایعه و  9پی ـــازندگان ش ـــروه س دو گ

کند. اولین گروه کسانی بودند کـه افـک و  کنندگان شایعه را معرفی می پخش

ه کسـانی تهمت ناروا را ساختند و وارد جامعه اسالمی کردند و دومـین گـرو 

که زبان به زبان تهمت را گرفته و بیان کردنـد و باعـث شـیوع و اوج گـرفنت 

ذيَن «... فرمایـد  شایعه در جامعه شدند. در رابطه با گروه اول قرآن می إِنَّ الـَّ

. عصبه به گروه بهم پيوسـته و پشـت بـه پشـت ١»جاُؤ ِباْإلِفِْك ُعْصبٌَة ِمنُْكْم...

شود. فراهیدی خاطر نشان  گفته می ٣چهل نفر ، تعدادی بین ده تا٢هم داده

بنـابراین گـروه .  ٤شـود تر از ده نفر گفته �ی سازد که عصبه به تعداد کم می

امـا در رابطـه بـا  اول یعنی سازندگان شایعه باید بین ده تا چهل نفر باشـند.

ْونَـهُ « فرمایـد:  قـرآن می ، یعنی شـایعه پراکنـانگروه دوم نَِتُكْم َو ِبأَلِْسـ  إِْذ تَلَقَّ
                                                                        

از همسران  ] را [درباره یکی به یقین کسانی که آن تهمت [بزرگ« یعنی: . ١١النور،  ١
] خود شما بودند، آن را برای خود  فکر] از [میان دست و هم ] آوردند، گروهی [هم پیامبر به میان

شّری مپندارید، بلکه آن برای شما خیر است، برای هر مردی از آنان کیفری به میزان گناهی 
بی است که مرتکب شده، و آن کس که بخش عمده آن را بر عهده گرفته است، برایش عذا

 ».     بزرگ است
 .۵۶۸ مفردات ألفاظ القرآن،راغب اصفهانی،   ٢
ابن عباد، ؛ ١٢٢/  ٢  مجمع البحرین، ؛ طریحی، ٣٠٩/  ١ العین، نک: فراهیدی،   ٣

ُعْصَبٌة : «۱۰۰/ ۴أنوار التنزیل و أسرار التأویل، ؛ نک: بیضاوی، ٣٤٤/  ١ المحیط في اللغة، 
 ».عشرة إلی األربعین و کذلك العصابةجماعة منکم و هي من ال  ِمْنُکْم 

 .۳۰۹/  ۱ العین، فراهیدی،   ٤
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ِه  تَُقولُوَن ِبأَفْواِهُكْم ما لَـيَْس لَُكـْم ِبـِه ِعلْـٌم َو تَْحَسـبُونَُه َهيِّنـاً َو ُهـَو ِعنْـَد اللـَّ

عام به افراد گروه دوم است. مجموع افراد این دو گـروه  تذکریکه  ١» َعظيمٌ 

شود. امـا کسـانی کـه  ای از مسل�نان را شامل می مسل� تعداد قابل مالحظه

اند فقط چهار نفر بودنـد کـه نـه  بق گزارش روایت افک عایشه حد خوردهط

رسـد ارتبـاط  تنها ارتباط خاصی بین آنان گزارش نشده بلکه بـه نظـر نیـز �ی

، یکـی از 9دیگر داشته باشند؛ خواهر یکی از همرسان پیـامرب خاصی با یک

عبدالله ها ربیب ابوبکر)، یک شاعر، و  مهاجرین و سابقین (و در بعضی نقل

دیگر دارنـد کـه  بن ابی منافق معروف چه ارتبـاط و پیونـد محکمـی بـا یـک

ــه عــالوه  قطعــا اگــر حــد زدنــی در کــار بــوده،  عصــبه محســوب شــوند؟ ب

قـذف بـه «خوردند، چـرا کـه  نفر حد می ۴بایست تعدادی بسیار بیش از  می

زننـده خـود  و ربطـی بـه ایـن نـدارد کـه تهمت ٢»آورد مجرد ارتكاب حد مـى

است، و  ای را که کسی دیگر ساخته، بیان کرده است یا شایعه ایعه را ساختهش

ــراد  ــداد اف ــروه شایعهتع ــوع دو گ ــایعه مجم ــاز و ش ــه  س ــه ب ــا توج پراکن ب

ان، مسـل� بسـیار ســر های مکرر قرآن در آیات سوره نور و گفتار مف رسزنش

راد است. آنچه مسلم است، حد خـوردن تعـداد زیـادی افـ قابل مالحظه بوده

                                                                        

گرفتید و با  چون [که آن تهمت بزرگ را] زبان به زبان از یکدیگر می«یعنی: : ١٥النور،  ١
] ناچیز و  گفتید که هیچ معرفت و شناختی به آن نداشتید و آن را [عملی هایتان چیزی می دهان

 ».لی که نزد خدا بزرگ بودپنداشتید و در حا سبك می
 .۹۳/ ۱۵ ،  طباطبایی، المیزان ٢
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، افراد عصبه نفر تا چهلها تعدادی در حدود ده نفر  که بخصوص در بین آن

بسته وجود داشته باشند، چیزی نیست که انتظار داشـته  و بهم پیوسته و هم

باشیم همه مورخان گزارش آن را فراموش کرده باشند. ایـن اسـتدالل موجـب 

توسـط  تشکیک در درستی ادعای روایـت مبنـی بـر اجـرای حـد بـر قـاذفین

های دیگر ماننـد امکـان عـدم وجـوب اجـرای  و لزوم بررسی امکان 9پیامرب

 شود. می 9حد بر قاذفین، بر پیامرب

 

 افک ماریه در منابع شیعهروایت مشهور . ٣-٢

در کتب شیعه روایاتی وجود دارد که داستان افک را مربـوط بـه ماریـه 

تـر بـه  ی احاطـه بـیشداند. برا آوردنده افک را عایشه می و 9ام ولد پیامرب

ی این روایات ها پردازیم تا بتوانیم ریشه می ها شناسی آن این روایات به منبع

 بیابیم. مصادر شیعهرا در 

 

 شیعه مصادر شناسی روایات افک ماریه در  منبعمنت و . ١-٣-٢

شـامل روایات مربوط به افک ماریه در منابع تفسـیری و روایـی شـیعه 

شـوند. بـا  مـیستند کـه در  کتـب مختلـف تکـرار چهار یا پنج منت اساسی ه

شـویم کـه ایـن  مـیبررسی مصادر روایی و تفسیری متقدم و متـاخر متوجـه 

پـیش   روایات برگرفته از چهار منبع روایی و تفسیری از عل�ی متقدم شـیعه

 باشند:  میبه رشح زیر از شیخ طوسی 
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 یش از شیخ طوسیان و عل�ی پسـر روایات افک ماریه در کتب مف  .۲-۳-۱-۱

در در منـابع خاصـه، ترین روایات مطرح کننده تهمت به ماریـه  یقدیم

بـه  را ذیـل هـر کتـاب مـنت روایـاتگزیده ای از که  اند ه چهار کتاب زیر آمد

 :آوریم می ١ترتیب تاریخی

 

  ق) ۳۰۷تفسیر قمی علی بن ابراهیم (. ١-١-١-٣-٢

در ، ماریـهتهمـت بـه  هدربـار ی تاریخی ها رسد اولین گزارش به نظر می

علـی بـن ابـراهیم  ٢منابع شیعه در تفسیر علی بن ابراهیم قمی آمده باشـد.

سـوره  ۶یـک بـار ذیـل آیـه کنـد.  میذیل دو آیه به جریان افک ماریه اشاره 

يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن جاءَكُْم فاِسٌق ِبنَبَـٍإ فَتَبَيَّنُـوا أَْن : «آیه : «گوید میحجرات 

در بـاره ام ابـراهیم ماریـه » ما فََعلْتُْم ناِدِم�َ   ِصيبُوا قَْوماً ِبَجهالٍَة فَتُْصِبُحوا َعىلتُ 

گفـت ابـراهیم 9قبطیه نازل شده و سبب آن این بود که عایشه به رسـول خـدا

شود. پس  فرزند جریح قبطی است و او هر روز بر ماریه وارد می ،فرزند تو نیست

 و فرمود این شمشیر را بگیـر 7ه امیر املومنینخشمگین شد و ب 9رسول خدا

شمشیر را گرفت و گفت: پدر و مادرم بفـدایت  7رس جریح را برایم بیاور. علی

فرسـتی در انجـام آن ماننـد آهـن  ای رسول خدا. هر گاه برای اجرای امری مرا مـی

                                                                        

 ی نوشته شده تاریخ تقریبی وفات نویسنده کتاب به سال قمری است.ها تاریخ ١
 .١٠٠-٩٩و   ٣١٩-٣١٨/ ٢نک: قمی، تفسیر القمي،   ٢
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کنـی؟ آیـا محتـاط باشـم  پس اکنون چه امر مـی ١.داغ در کرک (تند و تیز) هستم

فرمود بلکـه محتـاط بـاش. پـس  9یا مبانند قبل باشم. پیامرب )ن تحقیق کنم(درآ 

به مرشبه ام ابراهیم آمد. وقتی نگاه جریح به او افتاد فرار کرد و بـاالی  7علی

به او نزدیک شد و گفت پایین بیـا. جـریح گفـت:  7درخت خرمایی رفت، علی

پس عـورتش را از خدا برتس در اینجا برشی نیسـت. مـن مجبـوبم. سـ 7علیای 

به  9آورد. پیامرب 9او را به نزد رسول خدا 7آشکار کرد و مجبوب بود. علی

 او گفت ای جریح این چـه حـالتی اسـت کـه داری؟ جـریح گفـت ای رسـول خـدا

خواهند بر خانواده خود وارد کنند او را بـه  خود و کسانی را که می حشمقبطیان 

گیرند. پدر ماریه مرا نزد  ان انس �یآورند. و قبطیان جز با قبطی این حالت در می

پـس  او خـدمت کـنم و بـا او مـانوس باشـم.او فرستاده تا بر او وارد شـده و بـه 

 ٢.» »را کرد» يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن جاءَكُْم فاِسٌق ِبنَبَإٍ «خداوند آیه 

 7آورد که از امام صادق همچنین روایتی را  به نقل از عبدلله بن بکیر می

دانسـت عايشـه دروغ گفتـه اسـت و  مي 9پرسد فدايت شوم آيا رسول خدا می

، و خداوند در اثـر تحقيـق و درنـگ دانست دستور قتل آن مرد را داد يا اينكه �ي

بخـدا  دهـد: پـس امـام پاسـخ می كشته شدن را از مرد قبطـى برداشـت؟ 7عىل

از بـاب  9رسـول خـدا تر از اين بود، و اگر اين دستور از طرف سوگند پيامرب عامل

 .گشت مگر پس از كشنت مرد قبطـىی باز � 7عىل عز�ت و تكليف حتمى بود

                                                                        

 دهم دستور شما را به فوریت انجام می ١
 .۳۱۹و  ۳۱۸/ ۲تفسیر القمي،  قمی،   ٢
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كـه عايشـه از  ايـن دسـتور را طـورى داد)وىل هدف پيامرب از اين دستور آن بود (

 ١».گناه خود بازگردد...

گویـد:  دربـاره سـبب نـزول آن میبار دیگر ذیـل آیـه افـک علی بن ابراهیم 

» الَِّذيَن جاُؤ ِباْإلِفِْك ُعْصبٌَة ِمنُْكْم ال تَْحَسبُوُه َرشًّا لَُكْم بَْل ُهَو َخـْ�ٌ لَُكـمْ إِنَّ « درباره«

انـد کـه آیـه دربـاره عایشـه و تهمتـی کـه بـه او در غـزوه بنـی  عامه روایت کرده

اند که آیه درباره ماریه قبطیـه و  ولی خاصه روایت کرده مصطلق زدند نازل شده

نیـز روایتـی را ذکـر  ٢زنان منافق به او زدند نازل شـده اسـت. تهمتی که عایشه و

هنگـامی کـه  « گویـد: می 7گوید شنیدم امام صادق کند که در آن زراره می می

بـر او بسـیار غمگـین شـد.  9وفات یافـت، پیـامرب 9ابراهیم فرزند رسول خدا

کنـد؟ او فرزنـد جـریح بـود. رسـول  عایشه گفت چه چیز تو را بـر او غمگـین مـی

بــا  7علــی بــه کشــنت جــریح داد. را فرســتاد و او را فرمــان 7علــی  9خــدا

 7علـیشمشیر به دنبال جریح رفت و جریح قبطی در پشت دیوار بـاغی بـود. 

را  7علـیجریح به سمت او آمد تا در را باز کند پس هنگامی که زد . در باغ را 

بـر  7علـیبازگشـت و در را بـاز نکـرد.  ،اش خشم را مشاهده کرد دید در چهره

دیوار رفت و داخل باغ شد و او را دنبال کرد. جریح فرار کرد و بر درخت خرمایی 

به دنبال او رفت و به او نزدیـک شـد. پـس جـریح خـود را پـایین  7علی .رفت

را دارد و نه از مردان  دید که او نه از آنِ  7علیانداخت و عورتش آشکار شد و 

                                                                        

 .۳۱۹/ ۲سیر القمي، تفقمی،   ١
 .۹۹/ ۲تفسیر القمي، نک: قمی،  ٢
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 ازگشـت و گفـت ای رسـول خـداب 9نـزد رسـول خـدا 7علـیزنان را. پـس  آنِ 

یا مانند آهن داغ در کرک (کنایه از تند و آ کنی هنگامی که مرا به کاری مامور می

 9تحقیق بر آیم) پیامرب تیز بودن) باشم یا این که با احتیاط عمل کنم (در مقام

گفت سوگند به آنکه تو را به حـق مبعـوث  7فرمود در مقام تحقیق برآی. علی

سـپاس  گفـت9پـس پیـامرب .را مـردان را دارد و نـه از آن زنـانِ  آنِ  کرد؛ او نه از

   ١.»گرداند. خدایی را که بدی را از ما اهل بیت باز می

 

 ق) ۳۳۴خصيبى (  هدایت الکربی. ۲-۳-۱-۱-۲

شـود کـه در آن  مـیگزارشی دیگر از افـک ماریـه در هـدایت الکـربی دیـده 

وهی از شیعیان کـه در خطاب به گر  7امام رضا ی مبسوط ازروایتخصیبی 

است. در این روایت آمده پس از این که ماریه به  را آورده محرضشان بودند 

هدیه شد، ای�ن آورد و اسالم و ای�نـش نیکـو شـد و مالـک قلـب  9پیامرب

 9شد. این مسئله موجب حسد بعضی همرسان رسـول خـدا 9رسول خدا

ه زیاد رفت و آمد ریح با ماریجگفتند  9شد. سپس بعضی صحابه به پیامرب

امــام  9کنــد و بــا او رابطــه دارد و فرزنــد ماریــه از آن اوســت. پیــامرب مــی

نـزد را  متوجـه شـد جـریح مجبـوب اسـت پـس اورا فرستاد و امـام  7علی

ای کـه تهمـت  از او خواست که در برابـر صـحابه 9آورد و پیامرب 9پیامرب

پس از دیدن . صحابه ها آشکار شود زده بودند لباسش را کنار زند تا دروغ آن
                                                                        

 .۱۰۰-۹۹/ ۲قمی، تفسیر القمي،   ١
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به راسـتی آنـان کـه بـه « اتاستغفار کردند و آیاین که جریح مجبوب است، 

زننـد در دنیـا و آخـرت لعنـت  زنان شوهر دار مومن غافل تهمـت نـاروا مـی

هــا  هــا و دسـت وزی کــه زبـانر انــد و بـرای آنــان عـذاب بزرگــی اسـت  شـده

 ٢.شدنازل  ١»دندکر  وپاهایشان علیه آنان شهادت دهند به خاطر آنچه می
                                                                        

 .۲۵-۲۴-۲۳النور،  ١
َقاَل َفَبَلَغ اْلَخَبُر ِإَلی َعِليِّ ْبِن ُموَسی َو َما : « ۲۹۸ – ۲۹۷الهدایة الکبری، نک:خصیبی،  ٢

ٍد، َفَقاَل: اْلَحْمُد  مَّ اْلَتَفَت ِإَلی َمْن ِبَحْضَرِتِه ِمْن ِشیَعِتِه َفَقاَل َلُهْم: َهْل َعِلْمُتْم ، ثُ هللاُصِنَع ِباْبِنِه ُمَحمَّ
ِعيَ َعَلْیَها ِفي ِوَالَدِتَها ِإْبَراِهیَم ْبَن َرُسوِل ا ُة؟ َو َما ادُّ ی ا هللاَما ُقِذَفْت ِبِه َماِرَیُة اْلِقْبِطیَّ َعَلْیِه َو  هللا(َصلَّ

ْرَنا ِلَنْعَلَم، َفَقاَل: آِلِه)؟ َفَقاُلوا: َیا َس  ْعَلُم َخبِّ
َ
ْنَت أ

َ
َدَنا أ ي َرُسوِل یِّ ْهَداَها اْلُمَقْوِقُس ِإَلی َجدِّ

َ
ِإنَّ َماِرَیَة أ

ی ا هللا ْیٌح َو َحُسَن  هللا(َصلَّ ی ِبَماِرَیَة ِمْن ُدوِنِهْم َو َکاَن َمَعَها َخاِدٌم ُیَقاُل َلُه ُجَر  َعَلْیِه َو آِلِه)، َو َتَحظَّ
ی ا هللاِإیَماُنَها َو ِإْسَالُمَها، ُثمَّ َمَلَکْت َماِرَیُة َقْلَب َرُسوِل ا َعَلْیِه َو آِلِه) َفَحَسَدَها َبْعُض  هللا(َصلَّ

ْیِهَما َمْیَل َرُسوِل ا َبَو
َ
ْقَبَلْت َعاِئَشُة َو َحْفَصُة َتْشُکَواِن ِإَلی أ

َ
ْزَواِجِه، َو أ

َ
ی ا هللاأ َو آِلِه)  َعَلْیهِ  هللا(َصلَّ

ْن َیْقِذُفوا َماِرَیةَ 
َ
ْنُفُسُهَما ِبأ

َ
ْیِهَما أ َبَو

َ
َلْت ِأل ی َسوَّ اَها َعَلْیِهَما َحتَّ َها َحَمَلْت ِإَلی َماِرَیَة َو ِإیَثاَرُه ِإیَّ نَّ

َ
 ِبأ

ْقَبَل 
َ
وَن ُجَرْیحًا َخاِدمًا َفأ ْیٍح اْلَخاِدِم، َو َکاُنوا َال َیُظنُّ ی اِبِإْبَراِهیَم ِمْن ُجَر ِبيِّ (َصلَّ َبَواُهَما ِإَلی النَّ

َ
 هللاأ

َما َیِحلُّ َلَنا َو َال  هللاَعَلْیِه َو آِلِه) َو ُهَو َجاِلٌس ِفي َمْسِجِدِه َفَجَلَسا َبْیَن َیَدْیِه، ُثمَّ َقاال: َیا َرُسوَل ا
ْن َنْکُتَم َعَلْیَك َما َیْظَهُر ِمْن ِخَیاَنٍة َواِقَعٍة ِبَك 

َ
ِإنَّ  هللا، َقاَل: َما َذا َتُقوَالِن؟ َقاال: َیا َرُسوَل اِلِشیَعِتَنا أ

ْیٍح َلْیَس ُهَو ِمْنَك، َفاْرَبدَّ َوْج  ِتي ِمْن َماِرَیَة اْلَفاِحَشَة اْلُعْظَمی، َو ِإنَّ َحْمَلَها ِمْن ُجَر
ْ
ْیحًا َیأ ُه ُجَر

ی ا هللاَرُسوِل ا ْیَحُکَما َما  َعَلْیِه َو آِلِه) َو َعَرَضْت َلهُ  هللا(َصلَّ َیاُه ِبِه، ُثمَّ َقاَل: َو َسْهَوٌة ِلَعِظیِم َما َتَلقَّ
ْیحًا َو َماِرَیَة ِفي مسرتها [َمْشَرَبِتَها] َیْعِتُبَها ِفي ُحْجَرِتَها  هللاَتُقوَالِن؟ َقاال: َیا َرُسوَل ا ْفَنا ُجَر ا َخلَّ ِإنَّ

َك َتِجُدُه َعَلی  َو ُیَفاِکُهُها َو ُیَالِعُبَها َو َیُروُم ِمْنَها ْیٍح َفِإنَّ َساِء َفاْبَعْث ِإلی ُجَر َجاُل ِمَن النِّ َما َیُروُم الرِّ
ْنِفْذ ِفیِهَما ُحْکَم ا

َ
َالُم)، َو َقاَل: ُقْم َیا  هللاَهِذِه اْلَحاِل َفأ ِبيُّ ِإَلی َعِليٍّ (َعَلْیِه السَّ َتی النَّ

َ
َو ُحْکَمَك. َفأ

َبا اْلَحَسِن ِبَسْیِفَك ذِ 
َ
ْیحًا َکَما أ ی َتْمِضيَ مسریة [َمْشَرَبَة] َماِرَیَة َفِإْن َصاَدْفَتَها َو ُجَر ي اْلَفَقاِر َحتَّ

َخَذُه َتْحَت ثَ 
َ
َالُم) َو َمَسَح َسْیَفُه َو أ ْخِمْدُهَما ِبَسْیِفَك َضْربًا. َو َقاَم َعِليٌّ (َعَلْیِه السَّ

َ
ا َیِصَفاِن َفأ ْوِبِه َفَلمَّ
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  ق) ۳۸۱خصال شیخ صدوق (. ۲-۳-۱-۱-۳

در آن بخشـی از احتجاجـات امـام سـت کـه ا ه  در خصال نیز روایتی آمد

کنــد و ضــمن آن امــام  مــیرا در حضــور جمعــی از صــحابه بیــان  7علــی

 9رسـول خـدادانیـد کـه عایشـه بـه  ش� را به خدا سوگند، آیا مـی«فرماید:  می

گفـت ای  9ست و پرس فالن قبطـی اسـت. پـس پیـامربگفت ابراهیم پرس تو نی

ماننـد آهـن  فرستی علی برو پس او را بکش. گفتم ای رسول خدا اکنون که مرا می

یـا احتیـاط و درنـگ  (در مقام تحقيق بر آيـم) گداخته در کرک (تند و تیز) باشم

کنم گفت احتیاط و درنگ کن (در مقام تحقيق برآى). پس مـن رفـتم و او آنگـاه 

                                                                                                                                               

ی ِمْن َبْیِن  ی ا هللاَیَدْي َرُسوِل ا َولَّ ِة، : هللاَعَلْیِه َو آِلِه) اْنَثَنی ِإَلْیِه َفَقاَل َیا َرُسوَل ا هللا(َصلَّ کَّ ُکوُن َکالشِّ
َ
أ

َبا اْلَحَسِن اْمِض، َفَمَضی َو َسْیُفُه ِفي َیدِ 
َ
اِهُد َیَری َما َال َیَری اْلَغاِئُب، َفَقاَل َلُه: َفَدْیُتَك َیا أ ِه َو الشَّ

ْیٌح َمَعَها َح  َر ِمْن َفْوِق مسریة [َمْشَرَبِة] َماِرَیَة َو ِهيَ ِفي َجْوِف المسریة [اْلَمْشَرَبِة]، َو ُجَر ی َتَسوَّ تَّ
ِمي َرُسوَل ا ُبَها ِبآَداِب اْلُمُلوِك، َو َیُقوُل َلَها: َعظِّ ْیٌح َفَنَظَر  هللاُیَؤدِّ ی اْلَتَفَت ُجَر ْکِرِمیِه َحتَّ

َ
یِه َو أ  َو َلبِّ

ْیٌح، َو َصِعَد ِإَلی َنْخَلٍة ِفي المسریة  ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن َو َسْیُفُه َمْشُهوٌر ِفي َیِدِه َفَفِزَع ُجَر
َ
ِإَلی أ

یُح َعْن  ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ِإَلی المسریة [اْلَمْشَرَبِة]، َفَکَشَف الرِّ
َ
ِسَها َفَنَزَل أ

ْ
 [اْلَمْشَرَبِة] َفَصِعَد ِإَلی َرأ

ْثَواِب 
َ
ِمیَر  أ

َ
ْیُح، َقاَل: َیا أ یَن، َفَقاَل: اْنِزْل َیا ُجَر ْیٍح َفَرآُه َخاِدمًا َمْمُسوحًا َلْیَس َلُه َما ِلآلَْدِمیِّ ُجَر

ِمیُر اْلُمْؤِمنِ 
َ
َخَذ ِبَیِدِه أ

َ
ْیٌح َو أ یَن ِإَلی اْلُمْؤِمِنیَن آِمنًا َعَلی َنْفِسي؟ َفَقاَل: آِمنًا َعَلی َنْفِسَك، َفَنَزَل ُجَر

ْوَقَفُه َبْیَن َیَدْیِه، َو َقاَل: َیا َرُسوَل ا هللاَرُسوِل ا
َ
ِبيُّ َوْجَهُه  هللاَفأ ی النَّ ِإنَّ ُجَرْیحًا َخاِدٌم َمْمُسوٌح، َفَولَّ

َن َکِذُبُهَما َو َیْحَتقِ  -هللاَلَعَنُهَما ا -ِإَلی اْلِجَداِر، َو َقاَل: ُحلَّ َلُهَما ی َیَتَبیَّ ْیُح َحتَّ َیُهَما، َیا ُجَر َبا ِخْز
ِتِهَما َعَلی ا

َ
ْثَواِبِه َفِإَذا ُهَو َخاِدٌم َمْمُسوٌح َفَسَقَطا َبْیَن َیَدْي  هللاِبُجْرأ

َ
ْیٌح َعْن أ َو َرُسوِلِه َفَکَشَف ُجَر

ی ا هللاَرُسوِل ا ْوَبَة، اْسَتْغِفْر َلنَ  هللاَعَلْیِه َو آِلِه) َو َقاال: َیا َرُسوَل ا هللا(َصلَّ ؛ »ا َو َلْن َنُعوَد.... التَّ
 .۵۶۴محقق، نمونه بینات در شأن نزول آیات، 
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نگاهش به من افتاد خود را داخل باغ انداخت من نیز به دنبالش رفتم پس بر که 

روم لباسـش را  میباالی نخلی رفت من نیز به دنبالش رفتم چون دید از نخل باال 

 9نداشت. من پیش رسـول خـدا ،کنار زد پس هیچ چیز از آنچه که مردان دارند

که بدی را از ما اهـل بیـت آمدم و ماجرا را خرب دادم. پس گفت سپاس خدایی را 

 ١»بازداشت.

 

  ق) ۴۳۶امالی سید مرتضی(. ۲-۳-۱-۱-۴

یه از پدرش علـی خویش روایتی را از محمد حنف ٢سید مرتضی در امالی

در بـاره ام ابـراهیم ماریـه قبطیـه و «آورد:  مـیبـه ایـن رشح  7بن ابیطالـب

به مـن 9کرد، حرف بسیار شد پس پیامرب پرسعمویش که پیش او رفت و آمد می

گفت این شمشیر را بگیر و برو، اگر او را نزد ماریه دیدی بکشش. گفتم ای رسول 

شوم، آیا ماننـد آهـن گداختـه  خدا اکنون که برای انجام آنچه فرمودی رهسپار می

بیند (در مقام  بیند که غایب �ی در کرک (تند و تیز) باشم؟ یا شاهد آنچیزی را می

                                                                        

نَّ َعاِئَشَة َقاَلْت ِلَرُسوِل ا هللا:  َقاَل َنَشْدُتُکْم ِبا ۲/۵۶۳الخصال،  ١
َ
ص ِإنَّ  هللاَهْل َعِلْمُتْم أ

ُه اْبُن ُفَالٍن اْلِقْبِطيِّ َقاَل َیا َعلِ  ِإَذا َبَعْثَتِني  هللايُّ اْذَهْب َفاْقُتْلُه َفُقْلُت َیا َرُسوَل اِإْبَراِهیَم َلْیَس ِمْنَك َو ِإنَّ
ا َنَظَر ِإَليَّ ْت َفَذَهْبُت َفَلمَّ ُت َقاَل َال َبْل َتَثبَّ َتَثبَّ

َ
ْو أ

َ
ُکوُن َکاْلِمْسَماِر اْلَمْحِميِّ ِفي اْلَوَبِر أ

َ
 اْسَتَنَد ِإَلی أ

ا َرآِني َقْد  َحاِئٍط َفَطَرَح َنْفَسُه ِفیِه َفَطَرْحُت  َثِرِه َفَصِعَد َعَلی َنْخٍل َو َصِعْدُت َخْلَفُه َفَلمَّ
َ
َنْفِسي َعَلی أ

ْخَبْرُت َرُسوَل ا َصِعْدُت َرَمی ِبِإَزاِرِه َفِإَذا َلْیَس َلُه َشيْ
َ
َجاِل َفِجْئُت َفأ ا َیُکوُن ِللرِّ ص َفَقاَل  هللاٌء ِممَّ

ا  هللاْلَحْمُد ا ِذي َصَرَف َعنَّ ْهَل اْلَبْیِت الَّ
َ
وَء أ هَفَقاُلوا ا   السُّ همَّ َال َفَقاَل اللّٰ  ».مَّ اْشَهدللّٰ

 شود. از این کتاب با نام غرر الفوائد و درر القالئد نیز یاد می ٢
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بینـد (در  بیند که غایب �ـی چیزی را می شاهد آن گفت: 9تحقیق برآیم). پیامرب

شمشـیر را کشـیدم.  ،با شمشیر رفتم و او را نزد ماریه یافتم ).به رأیمقام تحقیق 

 پـس قصد او دارم. بر باالی نخلی رفـتبه سوی او کردم دانست که  زمانی که رو

از آن بر پشت بر زمین افتاد و پاهایش را بلند کرد . دیـدم کـه او ممسـوح اسـت 

چه که مردان دارند کم یا زیاد چیزی نداشت. پس شمشـیر را غـالف کـردم و نـزد 

گفت سپاس خدایی را که بدی  9یامرببازگشتم و ماجرا را خرب دادم. پ 9پیامرب

  ١».گرداند را از ما اهل بیت باز می

 

 ران و عل�ی پس از شیخ طوسیـ. روایات افک ماریه در کتب مفس٢-١-٣-٢

ظـاهر ب تفسـیری و روایـی پـس از شـیخ طوسـی چنـین بـا بررسـی کتـ

که چهار روایـت آمـده در تفسـیر قمـی، هـدایت الکـربی، خصـال و  شود می
                                                                        

علیه عن أبیه أمیر  هللاروی محمد بن الحنفّیة رحمة ا: « ۷۷/ ۱أمالي،سید مرتضی،  ١
ر علی ماریة القبطّیة أم إبراهیم فی ابن عم لها قبطّی کان المؤمنین علیه السالم قال: کان قد کثّ 

خذ هذا السیف و انطلق، فإن «علیه و آله:  هللایزورها، و یختلف إلیها، فقال لی النبي صلی ا
، أکون فی أمرك إذا أرسلتنی کالّسّکة المحّماة، هللاقلت: یا رسول ا». وجدته عندها فاقتله

بل «علیه و آله:  هللایری ما ال یری الغائب؟ فقال لی النبي صلی ا أمضی لما أمرتنی، أم الشاهد
بالسیف، فوجدته عندها، فاخترطت  ١فأقبلت متوّشحا». الشاهد یری ما ال یری الغائب

السیف، فلما أقبلت نحوه عرف أنی أریده، فأتی نخلة فرقی إلیها، ثم رمی بنفسه علی قفاه، و 
ماله مّما للرجال قلیل و ال کثیر، قال: فغمدت السیف و  شغر برجلیه، فإذا إنه أجّب أمسح،

عّنا أهل   اّلذي یصرف هللالحمد «علیه و آله فأخبرته، فقال:  هللارجعت إلی النبي صلی ا
 ».البیت
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ی روایات افـک ماریـه در منـابع شـیعه پـس از شـیخ طوسـی ها امالی، ریشه

ق) روایات افـک ماریـه ۴۶۰و مفرسان و عل�ی پس از شیخ طوسی ( هستند

ماننـد تفسـیر مجمـع البیـان  انـد ه بع نقـل کردرا از یک یا چند تا از ایـن منـا

ق) که مـاجرای تهمـت بـه ماریـه را بـه عنـوان یـک قـول غیـر ۵۴۸طربسی (

سـت کـه مـنت ا ه  سوره حجرات در کنار دو قول دیگـر آورد ۶مشهور ذیل آیه 

ابـن شـهر  ١ .آورده شـده در تفسـیر قمـی اسـتروایت بسیار شبیه بـه مـنت 

وه بـر آوردن روایـت تهمـت بـه ماریـه از در مناقب خـود عـال ) ۵۵۸(آشوب 

خصال، آن را از بعضی منابع اهل تسنن مانند حلیـه االولیـاء ابـی نعـیم نیـز 

ــت. ــرده اس ــل ک ــافی ( ٢نق ــیر ص ــان ، ١ق)۱۰۹۱تفس ــرآن  الربه ــ� الق يف تفس

                                                                        

و قیل إنها نزلت فیمن قال للنبي : «... ۱۹۹ - ۱۹۸/ ۹مجمع البیان، نک: طبرسی،  ١
علیا (ع) و قال یا أخي خذ  9 هللاعم لها قبطي فدعا رسول اص إن ماریة أم إبراهیم یأتیها ابن 

إذا أرسلتني کالسکة   أکون في أمرك هللاهذا السیف فإن وجدته عندها فاقتله فقال یا رسول ا
المحماة أمضي لما أمرتني أم الشاهد یری ما ال یری الغائب فقال ص بل الشاهد یری ما ال یری 

وشحا بالسیف فوجدته عندها فاخترطت السیف فلما عرف إني الغائب قال علي (ع) فأقبلت مت
أریده أتی نخلة فرقي إلیها ثم رمی بنفسه علی قفاه و شغر برجلیه فإذا أنه أجب أمسح ما له مما 

الذي یصرف عنا السوء أهل  هللاللرجال قلیل و ال کثیر فرجعت فأخبرت النبي ص فقال الحمد 
 البیت.
اِریِخيُّ : «  ۲۲۵/ ۲آل أبي طالب علیهم السالم،   ابن شهرآشوب، مناقبنک:  ٢ َرَوی التَّ

ِذي ُقِذَفْت ِبِه َماِرَیُة َو  نَّ الَّ
َ
ِة أ ِد ْبِن اْلَحَنِفیَّ ْصَفَهاِنيُّ ِفي ِحْلَیِتِه َعْن ُمَحمَّ

َ
 ُهَو َخِصيٌّ ِفي َتاِریِخِه َو اْأل

ْهَداُه َمَع ا
َ
َمَرُه ِبَقْتِلِه اْسُمُه َماُبوٌر َو َکاَن اْلُمَقْوِقُس أ

َ
ِبيُّ َعِلّیًا ع َو أ ِبيِّ ص َفَبَعَث النَّ ْلَجاِرَیَتْیِن ِإَلی النَّ

َجبُّ َال َشيْ
َ
ُه أ نَّ

َ
َن ِلَعِليٍّ أ ی ُبیِّ َف َحتَّ یُد ِبِه َتَکشَّ ی َعِلّیًا َو َما ُیِر

َ
ا َرأ َجاِل  َفَلمَّ ا َیُکوُن َمَع الرِّ َء َمَعُه ِممَّ
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 ٤ق) ۱۱۲۵و كنز الـدقائق و بحـر الغرائـب ( ٣ق) ۱۱۱۲نورالثقلین ( ، ٢ ق)۱۱۰۷(

و تفسـیر  انـد ه ر قمـی بـا انـدکی تفـاوت در مـنت نقـل کرداین روایات را از تفسی

روایـت وارده از  ٥،الربهان که عالوه بر آوردن روایات تفسیر قمی ذیل هر دو آیه

نیـز تفاسـیر متـاخر شـیعه  ٦کنـد. مـیدر هدایت الکربی را نیز نقل  7امام رضا

                                                                                                                                               

ُه َکاَن اْبُن َعمٍّ َلَها َیُزوُرَها َفَکفَّ َعْنُه ع.   ِح  نَّ
َ
ُد ْبُن ِإْسَحاَق ِبِإْسَناِدِه ِفي َخَبٍر أ ْوِلَیاِء ُمَحمَّ

َ
ْلَیِة اْأل

ْنَفَذ َعِلّیًا ِلَیْقُتَلُه َقاَل َفُقْلُت َیا َرُسوَل ا
َ
ْبَکِة اْلُمْحَماِة َو ِفي هللاَفأ ْرَسْلَتِني َکالسَّ

َ
ْمِرَك ِإَذا أ

َ
ُکوُن ِفي أ

َ
 أ

اِهُد َیَری َما  ِرَواَیِة َکاْلِمْسَماِر اْلَمْحِميِّ ِفي اْلَوَبِر َو َال َیْثِنیِني َشيْ ْرَسَلِني ِبِه َو الشَّ
َ
ْمِضيَ ِلَما أ

َ
ی أ ٌء َحتَّ

یْ  حًا السَّ ْقَبْلُت ُمَتَوشِّ
َ
اِهُد َقْد َیَری َما َال َیَری اْلَغاِئُب َفأ َف َفَوَجْدُتُه َال َیَری اْلَغاِئُب َفَقاَل َبِل الشَّ

َتی َنْخَلًة َفَرَقی ِفیَها ُثمَّ 
َ
ِریُدُه َفأ

ُ
ي أ نِّ

َ
ْقَبْلُت َنْحَوُه َعَرَف أ

َ
ا أ ْیَف َفَلمَّ َرَمی ِبَنْفِسِه ِعْنَدَها َفاْخَتَرْطُت السَّ

ُجِل َقلِ  ا ِللرَّ ْمَسُح َما َلُه ِممَّ
َ
َجبُّ أ

َ
ْغَمْدُت َسْیِفي َعَلی َقَفاُه َو َشَغَر ِبِرْجَلْیِه َفِإَذا ُهَو أ

َ
یٌل َو َال َکِثیٌر َفأ

ْخَبْرُتُه َفَقاَل اْلَحْمُد 
َ
ِبيِّ َفأ َتْیُت ِإَلی النَّ

َ
ْهَل اْلَبْیِت اِالْمِتَحاَن. هللاُثمَّ أ

َ
ا أ ِذي َیْصِرُف َعنَّ  الَّ

اِدِق ع  ْیِه َعِن الصَّ ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ع ِفي آِخِر اْحتِ   َعْن اْبِن َباَبَو
َ
ِبي َبْکٍر ِبَثَالٍث َقاَل أ

َ
َجاِجِه َعَلی أ

یَن َخْصَلًة َنَشْدُتُکْم ِبا نَّ َعاِئَشَة َقاَلْت ِلَرُسوِل ا هللاَو ِعْشِر
َ
ُه  هللاَهْل َعِلْمُتْم أ ِإنَّ ِإْبَراِهیَم َلْیَس ِمْنَك َو ِإنَّ

ُکوُن َکاْلِمْسَماِر  هللاُت َیا َرُسوَل اِمْن ُفَالٍن اْلِقْبِطيِّ َفَقاَل َیا َعِليُّ َفاْذَهْب َفاْقُتْلُه َفُقلْ 
َ
ِإَذا َبَعْثَتِني أ

َمْرَتِني
َ
 ».اْلَمْعَنی َسَواًء. -اْلَمْحِميِّ ِفي اْلَوَبِر ِلَما أ

 . ۴۹/ ۵  و  ۴۲۴ - ۳/۴۲۳تفسیر صافي،نک: فیض کاشانی،  ١
 . ۱۰۳/ ۵و  ۵۵ - ۵۴و  ۵۲/ ۴البرهان في تفسیر القرآن؛ نک: بحرانی،  ٢
 .۸۱/ ۵تفسیر نور الثقلین، حویزی، نک:  ٣
 .۳۲۶/ ۱۲تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، نک: قمی مشهدی، ٤
 سوره حجرات. ۶آیه افک و آیه  ٥
 .۵۵و  ۵۴/ ۴البرهان في تفسیر القرآن، نک: بحرانی،  ٦
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ی و تقسـیر که ذیل آیه افک روایت تهمت به ماریه را از تفسیر قم ١املیزانمانند 

حجرات روایاتی در باب تهمـت بـه ماریـه  ۶که ذیل آیه  ٢و تفسیر �ونه؛ الربهان

الزم به ذکـر .  اند ه را از تفسیر مجمع البیان و نورالثقلین و تفسیر صافی نقل کرد

ای از روایـات افـک  در بحـار االنـوار مجموعـه ق)۱۱۱۰( است که عالمه مجلسی

سـی، خصـال مانند تفسیر قمی، مجمع البیـان طرب ماریه را از منابع متقدم شیعی 

 االوليـاءُة حليکتبی دیگر مانند تاریخ طربی و  ازنیز سید مرتضی و  امالیصدوق، 

 ٣است. گرد هم آورده ابی نعیم

 

   ها . اشکاالت وارد بر روایات افک ماریه در منابع شیعه و برخی پاسخ۲-۳-۲

اشـکاالتی وارد  ه اسـت،آمـدبر روایات افک ماریه کـه در منـابع شـیعه 

یی از سـوی دانشـمندان شـیعه ها پاسـخ شده که برای برخی از این اشـکاالت

لی برای یکی از این اشکاالت، که از قضا اشـکالی بسـیار اساسـی اسـت، ارائه شده و 

شود. اهم اشکاالت وارد بر  یپاسخی منطقی در کتب متقدم و متاخر شیعه دیده �

 به قرار زیرند:ها  ی موجود به آنها و پاسخروایات افک ماریه 

 

                                                                        

 .۱۰۴ -۱۰۳/  ۱۵المیزان، نک: طباطبایی،  ١
 . ٣٩١-٣٨٨/ ١٤و  ١٥٤ -١٥٢/    ٢٢نک: مکارم، تفسیر نمونه،  ٢
-۳۰۱و  ۱۶۸-۱۶۷و  ۱۵۵- ۱۵۳و  ۵۳/ ۲۲، ۲۰/۳۱۶مجلسی، بحار األنوار، نک:   ٣

۳۰۲  ،۳۸/۳۰۱ -۳۰۲. 
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 روایات افک ماریه در شیعه با سیاق قرآنی خوانی هم. عدم ۲-۳-۲-۱

خـوانی  افک ماریه توسط عایشه، با سیاق آیات افک در سـوره نـور، هم

ندارد چون به شهادت آیات افک، این تهمت از طرف یک گروه نیرومند زده 

 یی. به تنها 9شده و نه یکی از زنان پیامرب

در بعضی روایات شیعه صحبت از افـک ماریـه توسـط عایشـه و پاسخ: 

است. در صورت پذیرش ایـن  حفصه و چند نفر دیگر از صحابه به میان آمده

عالمـه طباطبـایی ایـن احـت�ل را هـم  شـود. روایات، اشکال فوق برطرف می

مطرح می کنند که ممکن است در رشح مفصل داستان افک ماریه در منابع 

که با توجه به مالحظات سیاسـی و تقیـه بـه دور   ١عه کوتاهی شده باشدشی

 از ذهن هم نیست.

 

 بدون اثبات اتهام 9. دستور قتل متهم توسط پیامرب۲-۳-۲-۲

 9اخالق رسالی پیـامرب اشکال دیگر وارد بر این روایات این است که از

اس رانش (و نـه بـر اســبه دور است که به خاطر سـخن مـثال یکـی از همسـ

 .) را صادر کنندجریحگناهی (یعنی  شواهد)، دستور قتل بی

ه بسیاری از روایات افک ماریه موجود در منابع عامه و خاصـدر پاسخ: 

پرسد آیا اکنـون کـه  می 9از پیامرب 7به رصاحت آمده است که امام علی

فرسـتد ماننـد آهـن داغ در کـرک (تنـد و تیـز) باشـد یـا  او برای این امر مـی
                                                                        

 .۱۵/۱۰۵المیزان، طباطبایی،  ١
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پرسد  می 7امامیا در بعضی روایات  ؟ده و در مقام تحقیق برآیدمحتاط بو 

 ؟بینـد باید تند و تیز باشد، یا شاهد ممکن است چیزی را ببیند که غایب �ی

فرماید بلکه شاهد  یا می .دهد بلکه در مقام تحقیق برآی پاسخ می 9پیامرب

شود کـه  میاز این روایات چنین برداشت بیند.  بیند که غایب �ی ه را میچآن

را فرستاده بود که در مسئله تحقیق کند و شواهدی  7امام علی 9پیامرب

نیـز در تفسـیر برهـان  .دو بـر اسـاس آن شـواهد اقـدام کنـ به دست بیـاورد

 7. در این روایت امام صـادقکند همین پاسخ را تبیین میروایتی آمده که 

ا بـه خـاطر در پاسخ سوال یکی از اصحاب که پرسید آیا خـدا خـون قبطـی ر 

بـه  9سـول خـدااگـر دسـتور ر  «...فرمود: امام حفظ کرد؟  7علیاحتیاط 

گشـت، مگـر بعـد از  عىل از باب عز�ت و تكليف حتمى بـود، عـىل بـر �ـى

ايـن دسـتور را طـورى داد كـه هـم او   9جریح و لـيكن رسـول خـداكشنت 

 ١».كشته نشود و هم عايشه از گناهش برگردد...

 
 

                                                                        

ْحَمَد ْبِن  هللاَو ِفي ِرَواَیِة َعْبِد ا: « ۵۳/ ۴ البرهان في تفسیر القرآن، بحرانی،   ١
َ
ْبِن ُموَسی، َعْن أ

ِبي َعْبِد ا هللاَمْرَواَن ْبِن ُمْسِلٍم، َعْن َعْبِد اُرَشْیٍد، َعْن 
َ
َالُم) ُجِعْلُت  هللاْبِن ُبَکْیٍر، َقاَل: ُقْلُت ِأل (َعَلْیِه السَّ

ی ا هللاِفَداَك، َکاَن َرُسوُل ا َها َقْد َکَذبَ  هللا(َصلَّ نَّ
َ
َمَر ِبَقْتِل اْلِقْبِطيِّ، َو َقْد َعِلَم أ

َ
ْو َلْم َعَلْیِه َو آِلِه) أ

َ
ْت َعَلْیِه، أ

َما َدَفَع ا َالُم)؟ َفَقاَل:  هللاَیْعَلْم، َو ِإنَّ ِت َعِليٍّ (َعَلْیِه السَّ ، َو َلْو ١ َعِلَم  هللاَبْل َکاَن َو ا«َعِن اْلِقْبِطيِّ اْلَقْتَل ِبَتَثبُّ
ی ا هللاَکاَنْت َعِزیَمًة ِمْن َرُسوِل ا ی َیْقُتَلُه، َو َلِکْن َما  ١َعَلْیِه َو آِلِه) هللا(َصلَّ َالُم) َحتَّ اْنَصَرَف َعِليٌّ (َعَلْیِه السَّ

َما َفَعَل َرُسوُل ا ی ا هللاِإنَّ  ...».َعَلْیِه َو آِلِه) ِلَتْرِجَع َعْن َذْنِبَها  هللا(َصلَّ
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 9حد بر قاذفین توسط پیامرب. عدم اجرای ۲-۳-۲-۳

یکی از اشکاالت مهم وارد بر روایات افـک ماریـه در بـاب عـدم اجـرای 

است. رشح مسئله بـه ایـن صـورت  9حد بر قاذفین به ماریه توسط پیامرب

اگر آیات اول سوره نـور کـه حکـم وجـوب حـد بـر قـاذفین بـه زن است که 

ده باشند، باید عایشـه (و کند، قبل از آیات افک نازل ش شوهردار را ابالغ می

در است که چنـین گـزارش تـاریخی  خورده اند) حد می اگر دیگرانی با او بوده

 وجود ندارد.هیچ یک از منابع فریقین 

ترین اشکالی است که به روایات افک ماریـه  این اشکال اساسی توضیح:

ست و پاسخی قانع کننده بـه آن در منـابع متقـدمین و متـاخرین ا ه  وارد شد

 شود. یدیده �شیعه 

 

 بندی اشکاالت وارد بر روایات افک ماریه در شیعه  جمع. ۲-۳-۲-۴

به طور خالصه همه اشکاالت وارد بر روایـات افـک ماریـه قابـل رفـع و 

دارای پاسخ منطقی هسـتند بـه جـز اشـکال عـدم اجـرای حکـم حـد توسـط 

ه در شـیعه بنابراین روایات افـک ماریـزنندگان به ماریه.  بر تهمت 9پیامرب

مگـر ایـن کـه عـدم  ،دنبه علت وجود این اشکال اساسی قابل پـذیرش نیسـت

 توجیهی رشعی داشته باشد. 9اجرای حکم حد توسط پیامرب
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 افک ماریه در منابع روایی و تاریخی عامه. روایت نامشهور ۲-۴

شود که خـرب از تهمتـی  در بعضی کتب اهل تسنن روایاتی مشاهده می

دهد. این دسته روایـات، روایـات  زده شده می 9ولد پیامرب که به ماریه، ام

اند. تعـداد ایـن  افکی هستند که بر خـالف افـک عایشـه بـه شـهرت نرسـیده

هایی کـه در مـنت  به جهت تفاوت روایات بر خالف تصور کم هم نیست ولی

هـا را بـه ترتیـب تـاریخی بررسـی  از آن تعـدادیاین روایات وجود دارد، منت 

  کنیم. می

 

 شناسی روایات افک ماریه در مصادر اهل سنت منت و منبع. ١-٤-٢

بر مورد تهمت واقع شدن ماریـه در رابطـه بـا فرزنـدش  دالروایاتی که 

تعــدادی از کتــب روایــی و تــاریخی عامــه تــوان در  را مــیهســتند، ابــراهیم 

کتــاب،  ایــن از ایــن روایــات، در حــد حوصــله برخــی بــه مشــاهده کــرد کــه

  .پردازیم می

 

 در متقدمین اهل سنت امصماریه در و افک  قذفروایات . منت ١-١-٤-٢

کنـیم کـه از تهمتـی  میدر منابع روایی عامه به تعدادی روایت برخورد 

زده شده و این که  ١مابور اش قبطی که به ماریه قبطیه در رابطه با خدمتکار

اعـالم گویند. ایـن روایـات  مینیست، سخن  9فرزندش ابراهیم از آِن پیامرب
                                                                        

 در کتب شیعه از او با نام جریح یاد شده است  ١
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دارند که رسانجام مشخص شد آن مرد قبطی مجبوب بوده و نیـز جربئیـل  می

خـرب داد و او را پـدر فرزنـدش  9گنـاهی ماریـه را بـه پیـامرب بینازل شد و 

دارد  نیز در این مصادر روایاتی یافت می شود کـه اعـالم مـی ابراهیم خواند.

ک داشـت تـا پیامرب به همرسش ماریـه و پـاکی والدت فرزنـدش ابـراهیم شـ

آنگـاه شـک پیـامرب ، جربئیل نازل شد و بر او با عنوان ابـا ابـراهیم سـالم کـرد

آوریـم  مـیتعدادی از این روایات را به ترتیب تاریخی برطرف شد. پس ابتدا 

 اهل سـنت اسـتفاده کنـیم. تر از منابع روایی متقدمینِ  کنیم بیش میو سعی 

 مرب را نیز مطرح خواهیم کرد.شک پیامدعی سپس اشکاالت نقدالحدیثی روایات 

 

 ق) ٢٣٠( )کاتب واقدیابن سعد(طبقات الکربی . ١-١-١-٤-٢

محمد بن عمـر واقـدى مـا را خـرب داد و گفـت «گوید:  کاتب واقدی می

محمــد بــن عبــد اللــه از زهــرى از انــس بــن مالــك بــراى مــا نقــل كــرد كــه 

زنـدگى  ربه خـودـاست كنيـز پيـامرب كـه مـادر ابـراهيم بـود در مشـ گفته مى

بـرد،  كرد، مردى قبطى پيش او آمد و شد داشت و براى او آب و هيزم مى مى

رسايـى كردنـد كـه گـربىك پـيش زن گـربى رفـت و آمـد  مردم در اين باره ياوه

رسـيد، عـىل بـن اىب طالـب را  9كند، اين خرب به حرضت ختمى مرتبـت مى

خـىل بـود ديـد، براى تحقيق فرستاد. عىل آن مرد قبطى را در حاىل كه باالى ن

قبطى چون عىل را با شمش� ديد جامه خود را كنار زد و خود را برهنـه كـرد 

دم بـه حضـور  اسـت، عـىل هـ�نآنچـه کـه مـردان دارنـد  و معلوم شد فاقد
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برگشت و گفت اى رسول خدا هنگامى كه اجراى فرما� را به كىس  9پيامرب

بينـد آيـا  رى مـىفرمايى و آن كـس موضـوع را بـه گونـه ديگـ از ما محول مى

تواند براى گزارش كار بدون اينكه فرمان را اجرا كند به حضورتان برگردد؟  مى

و  )گويـد(فرمود آرى، عىل آنچه را از مرد قبطى ديده بود بـه عـرض رسـاند، 

چون ماريه ابراهيم را زاييد جربيل كه درود خدا بر او بـاد بـه حضـور پيـامرب 

بـاد اى ابـا ابـراهيم، و رسـول خـدا از آن آمد و به ايشان فرمود سالم بـر تـو 

محمـد بـن «گویـد:  همو نیز در بخشی دیگـر می ١».اطمينان و آرامش يافت

عمر واقدى، از عبد الله بن محمـد بـن عمـر از پـدرش از عـىل ماننـد همـ� 

اسـت كـه چـون عـىل آنجـا  حديث را براى ما نقل كرد جز اينكـه در آن آمده

رس خـود ديـگ آب شـ�ينى دارد كـه بـراى  را ديـد كـه روى  رسيد مرد قبطى

برد. عىل همينكه او را ديد شمش� خود را كشيد و آهنـگ او كـرد،  ماريه مى

مرد قبطى كه چن� ديد ديگ آب را كنار نهاد و بر درخت خرمايى باال رفـت 

                                                                        

برنا محمد بن عمر. حدثنا محمد بن أخ: « ١٧٣-١٧٢/ ٨الکبری، ابن سعد، الطبقات   ١ 
عن الزهري عن أنس بن مالك قال: کانت أم إبراهیم سریة للنبي. ص. في مشربتها و  هللاعبد ا

کان قبطي یأوي إلیها و یأتیها بالماء و الحطب فقال الناس في ذلك: علج یدخل علی علجة. 
علی نخلة فلما رأی السیف . ص. فأرسل علي بن أبي طالب فوجده علي هللافبلغ ذلك رسول ا

وقع في نفسه فألقی الکساء الذي کان علیه و تکشف فإذا هو مجبوب. فرجع علي إلی النبي: 
أ رأیت إذا أمرت أحدنا باألمر ثم رأی في غیر ذلك أ یراجعك؟  هللاص. فأخبره فقال: یا رسول ا

جاء جبریل. ع. إلی النبي. قال: نعم. فأخبره بما رأی من القبطي. قال: و ولدت ماریة إبراهیم ف
 ». إلی ذلك هللاص. فقال: السالم علیك یا أبا إبراهیم.؛ فاطمأن رسول ا
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و خود را برهنه كرد و معلوم شد فاقـد آنچـه کـه مـردان دارنـد، اسـت. عـىل 

برگشـت و خـرب را بـه  9كـرد و پـيش رسـول خـداشمش� خـود را در نيـام 

درسـت رفتـار كـردى و شـاهد «فرمـود  9اآگاهى ايشان رساند. رسـول خـد

   ١».بيند بيند كه غايب �ى چيزى را مى

 

 ق) ٢٥٧( ابن ابی الحکم فتوح مرص وأخبارها. ٢-١-١-٤-٢

آورد کـه در  مـینویسنده کتاب دو روایت را در کتاب خـود عبدالرحمن 

بر ماریـه قبطیـه  9روزی پیامرب«شود:  میبدالله بن عمرو روایت اولی از ع

مادر فرزندش ابراهیم وارد شد و خویشاوندی را که از مرص بـا او آمـده بـود 

پس در دلش  .آمد میشد که این خویشاوند نزد ماریه  مینزد او دید و بسیار 

اش  مـاجرا را در چهـره واو را دیـد  )ر(بن خطـاب شکی آمد و بازگشت. عمر 

او را خرب داد و عمر شمشیر را برگفـت و بـر  9خواند و از او پرسید. پیامرب

ماریه که خویشاوندش نزدش بود وارد شد. پس با شمشیر قصـد او را کـرد و 

او که چنین دید خویش را عریان کرد و معلوم شد که مجبوب بود و هیچ از 

شت و بـه او خـرب بازگ 9مردان را نداشت. عمر که چنین دید نزد پیامرب آنِ 
                                                                        

 هللاأخبرنا محمد بن عمر. حدثني عبد ا«: و ١٧٣-٨/١٧٢الکبری،  ابن سعد، الطبقات  ١
ذلك غیر أنه قال: خرج علي فلقیه علی رأسه قدرة   بن محمد بن عمر عن أبیه عن علي مثل

ذبا لها من الماء. فلما رآه علي شهر السیف و عمد له فلما رآه القبطي طرح القربة و رقي مستع
في نخلة و تعری فإذا هو مجبوب. فأغمد علي سیفه ثم رجع إلی النبي. ص. فأخبره الخبر فقال 

 »  . ص: أصبت. إن الشاهد یری ما ال یری الغائب.هللارسول ا
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جربئیل بر من نازل شد و خرب داد کـه خداونـد تبـارک و گفت  9داد. پیامرب

تعالی ماریه و خویشاوندش را مربی از گنـاه دانسـته و  ایـن کـه در بطـن او 

ترین خلق به من است و مرا فرمان داد که او را ابراهیم  پرسی است که شبیه

   ١.. ».نام نهم و جربئیل مرا ابا ابراهیم خواند.

وقتی ماریه ابـراهیم را «کند که :  مینیز در همین کتاب از انس روایت 

شکی پدید آمـد تـا جربئیـل نـازل شـد و  9به دنیا آورد گویی در دل پیامرب

گفتـه و «در دنباله روایت آمده است کـه : . ٢»ابراهیم گفت سالم بر تو ای ابا

                                                                        

حدثنا هاني بن المتوکل قال : «۵۶ح مصر وأخبارها، فتو، هللاعبد الرحمن بن عبد ا  ١
بن لهیعة عن یزید بن ابي حبیب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري أحسبه  هللاحدثنا عبد ا

علیه وسلم} علی أم إبراهیم أم ولده  هللا{صلی ا هللابن عمرو قال دخل رسول ا هللاعن عبد ا
ها من مصر وکان کثیرا ما یدخل علیها فوقع في القبطیة فوجد عندها نسیبا لها کان قدم مع

عنه فعرف ذلك في وجهه فسأله فأخبره  هللانفسه شيء فرجع فلقیه عمر بن الخطاب رضي ا
فأخذ عمر السیف ثم دخل علی ماریة وقریبها عندها فأهوی إلیه بالسیف فلما رأی ذلك کشف 

علیه  هللا{صلی ا هللاع إلی رسول اعن نفسه وکان مجبوبا لیس بین رجلیه شيء فلما رآه عمر رج
عز  هللاعلیه وسلم} أن جبریل أتاني فأخبرني أن ا هللا{صلی ا هللاوسلم} فأخبره فقال رسول ا

وجل قد برأها وقریبها وأن في بطنها غالما مني وأنه اشبه الخلق بي وأمرني أن أسمیه إبراهیم 
 ».وکناني بأبي إبراهیم

حدثنا دحیم عبد الرحمن بن : «۵۶، فتوح مصر وأخبارها، هللاعبد الرحمن بن عبد ا  ٢
إبراهیم قال حدثنا ابن وهب عن ابن لهیعة عن یزید بن أبي حبیب عن الزهري عن أنس قال 

علیه وسلم} منه شيء حتی  هللالما ولدت أم إبراهیم إبراهیم کأنه وقع في نفس النبي {صلی ا
 ».لیك یا أبا إبراهیمجاءه جبریل علیه السالم فقال السالم ع
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 ١.»نزد او باشد شود که مقوقس با ماریه مردی مجبوب را فرستاد تا می

 

 ه ق) ٢٦١صحیح مسلم ( . ٣-١-١-٤-٢

از ریبه، به نقـل از ثابـت بـن  9باب برائت حرم نبی صحیح مسلمدر 

براهیم فرزند رسول خدا ماریه مادر امردی متهم به رابطه با «انس آمده که: 

آمد و او را دید  7علی. فرمود برو و گردنش را بزن علیبود. پس پیامرب به 

به او گفت خارج شو و او را بیـرون  علیکرد.  میی خود را خنک که در چاه

 9 ) او را مجبوب يافـت دسـت از او برداشـته، نـزد پیـامرب7چون (علیو  آورد

 ٢».آمد و گفت ای رسول خدا او مجبوب است و از آِن مردان را ندارد

  

  کترین واگویی ماجرای اف منطقی، ق) ٢٧٩بالذری ( األرشاف أنساب. ٤-١-١-٤-٢

آن «کنـد:  مـیبالذری در کتاب خویش این روایت را از قول واقدی نقـل 

                                                                        

ویقال أن المقوقس بعث معها : «۵۶فتوح مصر وأخبارها، ، هللاعبد الرحمن بن عبد ا  ١
 ».بخصي فکان یأوي إلیها

حدثني زهیر بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد بن : «٢١٣٩/ ٤مسلم، صحیح مسلم،   ٢
علیه و سلم فقال  هللاصلی ا هللاسلمة أخبرنا ثابت عن أنس: أن رجال کان یتهم بأم ولد رسول ا

علیه و سلم لعلي اذهب فأضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في رکي یتبرد فیها  هللاصلی ا هللارسول ا
فقال له علي اخرج فناوله یده فأخرجه فإذا هو مجبوب لیس له ذکر فکف علي عنه ثم أتی النبي 

نیز نک: مقریزی، ».  ب ماله ذکرإنه لمجبو هللاعلیه و سلم فقال یا رسول ا هللاصلی ا
 .٣٢٩، ص٦األسماع، ج إمتاع
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رفـت و بـا او  مـیمرد خصی که مقوقس با ماریه فرستاده بود همواره نزد او 

گفت. بعضی از منافقان در این باره حرف زده و گفتند او مجبـوب  میسخن 

سـتاد و را فر  7 علی بن ابی طالب 9نیست و با ماریه رابطه دارد. پیامرب

اش  به او امر کرد که او را آورده و از او اقـرار بگیـرد و در بـاره آنچـه دربـاره

به دنبال او رفـت  7علیشود دقت کند. اگر حق بود او را بکشد.  میگفته 

را دیـد احسـاس کـرد رشی در راه  7علیو او را باالی نخلی یافت. او چون 

 7علـی... پـس  سـتاست پس لباسش را کنار زد و معلوم شد که مجبوب ا

خـدا را حمـد کـرد  9آورد و به او نشان داد. پیامرب 9او را نزد رسول خدا

که با آشکار ساخنت برائت آن فرد خصـی، منـافقین را تکـذیب کـرد و قلـبش 

مـد آ  9اطمینان یافت. هنگامی که ابراهیم به دنیا آمد جربئیل ع نزد پیامرب

 ١.»و به او گفت سالم بر تو ای اباابراهیم...
                                                                        

روی الواقدی في إسناده قال: ):  «۲/۸۶زکار، (چاپ۱/۴۵۰األشراف، أنساببالذری،  ١
کان الخصی الذی بعث به المقوقس مع ماریة یدخل إلیها و یحّدثها، فتکلم بعض المنافقین في 

علیه و سلم علی بن  هللاصلی ا هللافبعث رسول ا ذلك، و قال: إنه غیر مجبوب و أنه یقع علیها.
أبی طالب، و أمره أن یأتیه فیقّرره و ینظر فیما قیل فیه، فإن کان حقا، قتله. فطلبه علّی، فوجده 
فوق نخلة. فلما رأی علّیا یؤمه، أحّس بالشر، فألقی إزاره. فإذا هو مجبوب ممسوح. و قال 

ء له، فلما دنا منه ألقی إزاره و قام متجّردا. فجاء به علّی ] یصلح خبا۲بعض الرواة: إنه ألفاه [
علی تکذیبه المنافقین بما أظهر من  هللاعلیه و سلم، فأراه إیاه، فحمد ا هللاصلی ا هللاإلی رسول ا

علیه و سلم جبریل  هللاصلی ا هللابراءة الخصی و اطمأن قلبه. و لما ولد إبراهیم، أتی رسول ا
علیه و سلم في بیت  هللاصلی ا هللافقال له: یا أبا أبراهیم. و توفي إبراهیم بن رسول اعلیه السالم، 

/ و هو ابن ثمانیة عشر شهرا، و یقال: ابن ستة عشر ۲۱۸)/ ۸۸،ص:۲ زکار،ج أم بردة،(چاپ
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 )ق ٢٨٧آحاد و مثانی ابن ابی عاصم (. ٥-١-١-٤-٢

نیز چنـد روایـت وجـود ق) ٢٨٧کتاب آحاد و مثانی ابن ابی عاصم ( در 

دارد که دال بر مورد تهمت قرار گرفنت ماریـه قبطیـه در رابطـه بـا فرزنـدش 

کنـد  مـینقـل  زهری از انس بـن مالـکابراهیم است. در یکی از این روایات 

اش بود و مردی قبطی نزد او بـود و بـرایش آب و  ر مرشبهام ابراهیم د: «که

به دنبـال علـی بـن ابـی طالـب فرسـتاد و بـه او  9برد. پس پیامرب میهیزم 

رفت و او را بر درخت نخلی یافت. آنگـاه کـه  علیدستور قتل قبطی را داد. 

را با شمشیر دید فهمید (که قصد او را دارد) پس لباسش را کنـار  علیقبطی 

آمد و گفت ای رسول  9نزد پیامرب علیشخص شد که مجبوب است. زد و م

بینـد،  مـیکنی و او جـز آن را  میخدا هنگامی که یکی از ما را به چیزی امر 

را بـه آنچـه  9پیـامرب علیفرمود آری. پس  9آیا به نزد تو بازگردد؟ پیامرب

بـرای او متولـد شـد و  7که از قبطی دیـده بـود خـرب داد. سـپس ابـراهیم 

        ١»ابراهیم.  نازل شد و گفت سالم بر تو ای ابا 7ئیلجرب 

                                                                                                                                               

علیه و سلم. و بعضهم یقول: مات و له إحدی و  هللاصلی ا هللاشهرا، و صلی علیه رسول ا
 ».، و األول أثبتسبعون لیلة

َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ اْلُحْلَواِنيُّ - ٣١٢٩):  ٤٤٩/ ٥ابن ابی عاصم، اآلحاد والمثاني (  ١  َحدَّ
َنِس بْ 

َ
، َعْن أ ْهِريِّ ِبي َحِبیٍب، َوُعَقْیٌل، َعِن الزُّ

َ
یَد ْبِن أ ِن ، نا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد، نا اْبُن َلِهیَعَة، َعْن َیِز

ِتیَها ِباْلَماِء  هللاِضيَ اَماِلٍك َر 
ْ
ِوي ِإَلْیَها َفَیأ

ْ
مُّ ِإْبَراِهیَم ِفي َمْسُرَبِتَها َوَکاَن ِقْبِطيٌّ َیأ

ُ
َعْنُه َقاَل: َکاَنْت أ

ی ا ِبيُّ َصلَّ ْرَسَل النَّ
َ
ِبي َطاِلٍب َرِضيَ ا هللاَواْلَحَطِب َفأ

َ
َم َعِليَّ ْبَن أ َمَرهُ  هللاَعَلْیِه َوَسلَّ

َ
ِبَقْتِلِه  َعْنُه َفأ

ْیَف َمَع َعِليٍّ َرِضيَ ا ی اْلِقْبِطيُّ السَّ
َ
ا َرأ ْلَقی  هللاَفاْنَطَلَق َفَوَجَدُه َعَلی َنْخَلٍة َفَلمَّ

َ
َعْنُه َوَقَع ِفي َنْفِسِه َفأ
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: آورد مـیبه نقل از ایشان  7علینیز روایتی را از یکی فرزندان امام    

کنـد  مـیخرب رسید که مردی قبطی نزد ماریه رفت و آمد  9به رسول خدا«

 علیرا به سوی او فرستاد و فرمان به قتلش داد. پس  )ر(علی  9پس پیامرب

شیری برداشت تا با آن قبطی را بزند در حالی که قبطی بر درخت نخلـی شم

آمد و  9بود و دید که مجبوب است و از آِن مردان را ندارد. پس نزد پیامرب

   ١.»... او را خرب داد

گویـد در دل  مـیروایت نیز وجود دارد که در آن انـس  دودر این کتاب 

ابراهیم شکی به وجـود آمـد  نسبت به ماریه در رابطه با فرزندش 9پیامرب

تا این که جربئیل نازل شد و به او گفـت سـالم بـر تـو ای ابـا ابـراهیم. آنگـاه 

 ٢برطرف شد. 9شک پیامرب

                                                                                                                                               

ی ِبيَّ َصلَّ َتی النَّ
َ
ِذي َکاَن َعَلْیِه َفاْقَتَحَم َفِإَذا ُهَو َمْجُبوٌب، َفأ َم َفَقاَل: َیا عَ  هللا اْلِکَساَء الَّ َلْیِه َوَسلَّ

ی ِمَن اْلِقبْ هللاَرُسوَل ا
َ
ْخَبَرُه ِبَما َرأ

َ
ی َغْیَر َذِلَك ُیَراِجُعَك؟ َفَقاَل: َنَعْم. َفأ

َ
ْمٍر َوَرأ

َ
َحَدَنا ِبأ

َ
َمْرَت أ

َ
ِطيِّ. ، ِإَذا أ

یُل َعَلْیِه ال َفُوِلَد َلُه ِإْبَراِهیُم َعَلْیهِ  َتاُه ِجْبِر
َ
َالُم، َفأ َال السَّ َبا ِإْبَراِهیَم سَّ

َ
َالُم َعَلْیَك َیا أ  .ُم َفَقاَل: السَّ

َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعِليٍّ، نا  - ٣١٣٠: « ٤٤٩/ ٥ابن ابی عاصم، اآلحاد والمثاني،    ١ َحدَّ
  هللاَعاِصُم ْبُن َعِليٍّ، نا اْلَفْضُل ْبُن ُسَلْیَماَن، نا َعْبُد ا

َ
ْخَبَرِني ْبُن ُعَمَر ْبِن َعِليِّ ْبِن أ

َ
ِبي َطاِلٍب، َقاَل: أ

ي، َعِليٍّ َرِضيَ ا ِبي، َعْن َجدِّ
َ
نَّ َرُسوَل ا هللاأ

َ
ی ا هللاَعْنُه أ ُث  هللاَصلَّ ا َیَتَحدَّ نَّ ِقْبِطی

َ
َم َبَلَغُه أ َعَلْیِه َوَسلَّ

ا َرِضيَ ا ْرَسَل َعِلی
َ
َخَذ َعِليٌّ َرِضيَ ا» ْقُتْلهُ ا«َعْنُه ِإَلْیِه َوَقاَل َلُه:  هللاِإَلی َماِرَیَة َفأ

َ
ْیَف  هللاَفأ َعْنُه السَّ

ی ا ِبيَّ َصلَّ َم  هللاَیْضِرْب ِبِه اْلِقْبِطيَّ َوُهَو َعَلی َنْخَلٍة َفِإَذا ُهَو َحُصوٌر َلْیَس َلُه َذَکٌر، َفَجاَء النَّ َعَلْیِه َوَسلَّ
ْخَبَرُه َفَقاَل: 

َ
َؤ «َفأ َما ِشَفاُء اْلِعيِّ السُّ  »».اُل ِإنَّ

ُبو َسِعیٍد ُدَحْیٌم، نا اْبُن  - ۳۱۲۷:  «  ۴۴۸/ ۵ابن ابی عاصم، اآلحاد والمثاني،   ٢
َ
َثَنا أ َحدَّ

َنِس ْبِن َماِلٍك، َرِضيَ ا
َ
، َعْن أ ْهِريِّ ِبي َحِبیٍب، َعِن الزُّ

َ
یَد ْبِن أ َعْنُه  هللاَوْهٍب، نا اْبُن َلِهیَعَة، َعْن َیِز
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 ق)   ٢٩٢ار (مسند بّز . ٦-١-١-٤-٢

بـا ابوکریـب رشوع سند آن که  آورد می یروایت نیز در مسند خویش بزّار

شود،  میختم  7ز امام علیبه نقل ا ابراهیم فرزند محمد حنفیه شده و به

او  دنرعمویش کـه بـه دیــدر باره ام ابراهیم ماریه قبطیه و پسـ«که گفت: 

بـه مـن  9کرد، حرف بسیار شد پـس رسـول خـدا رفته با او رفت و آمد می

گفت این شمشیر را بگیر و برو، اگر او را نزد ماریه دیدی بکشش. گفـتم ای 

شـوم، آیـا ماننـد  ودی رهسـپار میرسول خدا اکنون که برای انجام آنچـه فرمـ

لـودار مـن نیسـت تـا آنچـه را آهن گداخته در کرک باشـم کـه هـیچ چیـز ج

بینــد.  بینــد کــه غایــب �ی ای انجــام دهــم؟ یــا شــاهد آنچیــزی را می فرمــوده

بـا بینـد.  بیند که غایب �ـی چیزی را می شاهد آنآنگونه که گفت:  9پیامرب

، شمشـیر را کشـیدم. زمـانی کـه رو بـه شمشیر رفتم و او را نزد ماریه یـافتم

سوی او کردم ترسید که قصد او داشته باشم. نزدیک درخت نخلـی شـد و از 

بر پشت بر زمین افتاد و پاهایش را بلند کرد . دیدم که او پس آن باال رفت.  

                                                                                                                                               

 
ُ
ا َوَلَدْت أ ی اَقاَل: َلمَّ ِبيِّ َصلَّ ُه َوَقَع ِفي َنْفِس النَّ نَّ

َ
ی  هللامُّ ِإْبَراِهیَم َکأ َم ِمْن َذِلَك َشيٌْء َحتَّ َعَلْیِه َوَسلَّ

َبا ِإْبَراِهیَم 
َ
َالُم َعَلْیَك َیا أ َالُم َفَقاَل: السَّ یُل َعَلْیِه السَّ  ».َجاَءُه ِجْبِر

ُبو  - ۳۱۲۸:  «  ۴۴۹/ ۵ابن ابی عاصم، اآلحاد والمثاني، 
َ
ُد ْبُن ِمْسِکیٍن، َوأ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

ِبي َحِبیٍب، َوَعِقیٌل، َعِن 
َ
یَد ْبِن أ َبْکِر ْبُن َعْسَکٍر َقاَال: نا ُعْثَماُن ْبُن َصاِلٍح، نا اْبُن َلِهیَعَة، َعْن َیِز

َنٍس، َرِضيَ ا
َ
، َعْن أ ْهِريِّ ا ُوِلَد ِإْبَراِهیُم ابْ  هللالزُّ ی اَعْنُه َقاَل: َلمَّ ِبيِّ َصلَّ َم ِمْن  هللاُن النَّ َعَلْیِه َوَسلَّ

َالُم َعَلْیَك یَ  َالُم َفَقاَل: السَّ یُل َعَلْیِه السَّ َتاُه ِجْبِر
َ
ی أ َبا ِإْبَراِهیَم َجاِرَیِتِه َماِرَیَة َوَقَع ِفي َنْفِسِه ِمْنُه َحتَّ

َ
 ».ا أ
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ممسوح است (از آن چه که مردان دارند) کـم یـا زیـاد چیـزی نداشـت. پـس 

آمــدم و مــاجرا را خــرب دادم.  9رســول خــداشمشــیر را غــالف کــردم و نــزد 

  ١».گردانـد گفت سپاس خدایی را که بدی را از ما اهل بیت بـاز می 9پیامرب

الزم به ذکر است که این روایت شباهت بسیاری به روایتی که سـید مرتضـی 

   ٢کند، دارد. میدر امالی در این باره ذکر 

بی حمزه انـس بـن های این کتاب در بخش مسند ا یکی از نسخهنیز در 

از کنیـزش  9وقتی ابراهیم فرزنـد رسـول خـدا« که روایت شده اواز  مالک

نسبت به او چیزی (شکی) واقـع شـد تـا  9ماریه به دنیا آمد، در دل پیامرب

                                                                        

حدثنا أبو کریب  ٦٣٤: «  ٢٣٧/ ٢جلدی)،  ١٠ -بّزار، مسند البّزار ( البحر الزخار . ١
قال نا یونس  بن بکیر عن محمد بن إسحاق عن إبراهیم بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي 

عنه عن أبیه عن جده علي قال کثر علی ماریة أم إبراهیم في قبطي بن عم لها کان یزورها  هللا
سیف فانطلق فإن وجدته علیه وسلم خذ هذا ال هللاصلی ا هللاویختلف إلیها فقال لي رسول ا
أکون في أمرك إذا أرسلتني کالسکة المحماة ال یثنیني شيء  هللاعندها فاقتله قال قلت یا رسول ا

حتی أمضي لما أمرتني به أم الشاهد یری ما ال یری الغائب قال بل الشاهد یری ما ال یری 
أقبلت نحوه تخوف الغائب فأقبلت متوشح السیف فوجدته عندها فاخترطت السیف فلما رآني 

أنني أریده فأتی نخلة فرقی فیها ثم رمی بنفسه علی قفاه ثم شغر برجله فإذا به أجب أمسح ما له 
 هللاعلیه وسلم وأخبرته فقال الحمد  هللاصلی ا هللاقلیل وال کثیر فغمدت السیف ثم أتیت رسول ا

علیه وسلم من  هللاصلی االذي یصرف عنا أهل البیت وهذا الحدیث ال نعلمه یروی عن النبي 
 ».وجه متصل عنه إال من هذا الوجه بهذا اإلسناد

 .۷۷/ ۱نک: سید مرتضی، أمالي،   .٢
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 ناگفتـه �انـد ١».آمد و گفت سالم بر تو ابا ابراهیم 9این که جربئیل نزد او

با همین سند و همـین ار است که معارص بّز  نیز این روایت را ابن ابی عاصم

 ٢حاد و مثانی خود آورده است.آ منت (به جز در معدودی کلمه) در کتاب  

 

 ق) ٣٦٠معجم کبیر طربانی(. ٧-١-١-٤-٢

را از قــول عبداللــه بــن َعمــرو در معجــم کبیــر خــویش روایتــی  طربانــی

رفت تـا او را  به ماریه و خویشاوندش شک کرد و عمر 9پیامربکه آورد  می

                                                                        

ثنا محمد  -۶۳۳۱): « ۲۶/ ۱۳جلدی) ( ۱۸یا البحر الزخار (بّزار، مسند البّزار     .١ َحدَّ
ثنا یزید  ثنا ابن لهیعة، َحدَّ ثنا ُعثَمان بن صالح، َحدَّ بن أبي حبیب وعقیل، َعن بن مسکین، َحدَّ

ا ُوِلَد ِإْبَراِهیُم اْبُن َرُسوِل ا َنس ْبِن َماِلٍك , َقاَل: َلمَّ
َ
ْهِرّي، َعن أ ی ا هللالزُّ َم ِمْن َماِرَیَة  هللاَصلَّ َعَلْیِه َوَسلَّ

ی ا ِبيّ َصلَّ َم ِمْنُه َشيٌْء َحتَّ  هللاَجاِرَیِتِه َوَقَع ِفي َنْفِس النَّ ی اَعَلْیِه َوَسلَّ یُل َصلَّ َتاُه ِجْبِر
َ
َعَلْیِه  هللای أ

َبا ِإْبَراِهیَم.
َ
الُم َعَلْیَك أ َم َفَقاَل: السَّ  َوَسلَّ

َنٍس ِإالَّ ُعَقْیٌل 
َ
ْهِرّي، َعن أ َحاِدیُث ال َنْعَلُم َرَواَها، َعن الزُّ

َ
 ».َوَهِذِه األ

َثَنا ُمَح  - ٣١٢٨: « ٤٤٩/ ٥اآلحاد والمثاني، ابن ابی عاصم، ٢. ُبو َحدَّ
َ
ُد ْبُن ِمْسِکیٍن، َوأ مَّ

ِبي َحِبیٍب، َوَعِقیٌل، َعِن 
َ
یَد ْبِن أ َبْکِر ْبُن َعْسَکٍر َقاَال: نا ُعْثَماُن ْبُن َصاِلٍح، نا اْبُن َلِهیَعَة، َعْن َیِز

َنٍس، َرِضيَ ا
َ
، َعْن أ ْهِريِّ ِبيِّ َص  هللالزُّ ا ُوِلَد ِإْبَراِهیُم اْبُن النَّ ی اَعْنُه َقاَل: َلمَّ َم ِمْن  هللالَّ َعَلْیِه َوَسلَّ

َالُم َعَلْیَك یَ  َالُم َفَقاَل: السَّ یُل َعَلْیِه السَّ َتاُه ِجْبِر
َ
ی أ َبا ِإْبَراِهیَم َجاِرَیِتِه َماِرَیَة َوَقَع ِفي َنْفِسِه ِمْنُه َحتَّ

َ
ا أ

ُبو َسِعیٍد ُدَحْیٌم، نا اْبُن َو  - ٣١٢٧: « ٤٤٨/ ٥؛ نیز همان »
َ
َثَنا أ یَد َحدَّ ْهٍب، نا اْبُن َلِهیَعَة، َعْن َیِز

َنِس ْبِن َماِلٍك، َرِضيَ ا
َ
، َعْن أ ْهِريِّ ِبي َحِبیٍب، َعِن الزُّ

َ
ُه  هللاْبِن أ نَّ

َ
مُّ ِإْبَراِهیَم َکأ

ُ
ا َوَلَدْت أ َعْنُه َقاَل: َلمَّ

ی ا ِبيِّ َصلَّ َم ِمْن َذِلَك َشيْ هللاَوَقَع ِفي َنْفِس النَّ َالُم َفَقاَل: َعَلْیِه َوَسلَّ یُل َعَلْیِه السَّ ی َجاَءُه ِجْبِر ٌء َحتَّ
َبا ِإْبَراِهیَم 

َ
َالُم َعَلْیَك َیا أ  ».السَّ
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خـرب داد و  9ولـی متوجـه شـد کـه مجبـوب اسـت. پـس بـه پیـامرب ،دبکش

 ای عمر، جربئیل آمد و به من خرب داد که خداوند عزّ : «گفت اوبه  9پیامرب

ماریــه و خویشــاوندش را از آن چــه در دمل بــود،  بــری کــرد و بــه مــن  وجــّل 

تـرین مـردم بـه مـن  بشارت داد که در شکم او پرسی از من اسـت کـه شـبیه

مـرا ابـی ابــراهیم  کنیـهو  را فرمـان داد نـامش را ابـراهیم بگـذارماسـت و مـ

 ١».نهاد

 
                                                                        

ِجیِبيُّ، َقاَل:  - ١٤٥: «  ٥٩-٥٨/ ١٣المعجم الکبیر،  طبرانی، ١ َثَنا َخْیُر ْبُن َعَرَفَة التُّ َحدَّ
ْسَکْنَدَراِنيُّ،  ِل اْإلِ ِبي َحِبیٍب، َعْن َعْبِد ثنا َهاِنُئ ْبُن اْلُمَتَوکِّ

َ
یَد ْبِن أ َقاَل: ثنا اْبُن َلِهیَعَة، َعْن َیِز

، َعْن َعْبِد ا ْحَمِن ْبِن َشَماَسَة اْلَمْهِريِّ نَّ َرُسوَل ا هللالرَّ
َ
ی ا هللاْبِن َعْمٍرو، أ َم َدَخَل  هللاَصلَّ َعَلْیِه َوَسلَّ

ةِ  مِّ ِإْبَراِهیَم َماِرَیَة اْلِقْبِطیَّ
ُ
مِّ َوَلِدِه، َوِهيَ َحاِمٌل ِمْنُه ِبِإْبَراِهیَم، َفَوَجَد ِعْنَدَها َنِسیًبا َلَها، َکاَن َقِدَم  َعَلی أ

ُ
أ

ُه َرِضيَ ِبَمَکاِنهِ  نَّ
َ
مِّ ِإْبَراِهیَم، َوأ

ُ
ْسَلَم َوَحُسَن ِإْسَالُمُه، َوَکاَن َیْدُخُل َعَلی أ

َ
مِّ َوَلِد  َمَعَها ِمْن ِمْصَر، َفأ

ُ
ِمْن أ

ی ا هللاَرُسوِل  ی َلْم ُیْبِق ِلَنْفِسِه َقِلیًال َوَال  هللاَصلَّ ْن َیُجبَّ َنْفَسُه، َفَقَطَع َما َبْیَن ِرْجَلْیِه َحتَّ
َ
َم أ َعَلْیِه َوَسلَّ

ی ا هللاَکِثیًرا، َفَدَخَل َرُسوُل ا یبَ  هللاَصلَّ مِّ ِإْبَراِهیَم، َفَوَجَد َقِر
ُ
َم َیْوًما َعَلی أ َها ِعْنَدَها، َفَوَقَع َعَلْیِه َوَسلَّ

ْخَبَر 
َ
ْوِن، َفَلِقيَ ُعَمَر َفأ َر اللَّ اِس، َفَرَجَع ُمَتَغیِّ ْنُفِس النَّ

َ
ُه ِبَما ِفي َنْفِسِه ِمْن َذِلَك َشيٌْء َکَما َیَقُع ِفي أ

ی ْقَبَل َیْسَعی َحتَّ
َ
َخَذ َسْیَفُه، َوأ

َ
مِّ ِإْبَراِهیَم، َفأ

ُ
یِب أ َدَخَل َعَلی َماِرَیَة، َفَوَجَد  َوَقَع ِفي َنْفِسِه ِمْن َقِر

ی َذِلَك ِمْنُه َکَشَف َعْن َنْفِسِه، 
َ
ا َرأ ْیِف ِلَیْقُتَلُه، َفَلمَّ ْهَوی ِإَلْیِه ِبالسَّ

َ
یَبَها َذِلَك ِعْنَدَها، َفأ ا َرآُه َقِر َفَلمَّ
ی ا هللاُعَمُر َرَجَع ِإَلی َرُسوِل ا ْخَبَرُه،  هللاَصلَّ

َ
َم َفأ ی اَعَلْیِه َوَسلَّ ِبيُّ َصلَّ َم:  هللاَفَقاَل النَّ َال «َعَلْیِه َوَسلَّ

َ
أ

ی ا یَل َصلَّ نَّ ِجْبِر
َ
ْخِبُرُك أ

ُ
نَّ ا هللاأ

َ
ْخَبَرِني أ

َ
َتاِني َفأ

َ
َم أ ا َوَقَع  هللاَعَلْیِه َوَسلَّ یَبَها ِممَّ َها َوَقِر

َ
أ َعزَّ َوَجلَّ َقْد َبرَّ

نَّ ِفي َبْطِنَه 
َ
َرِني أ َیُه ِإْبَراِهیَم، ِفي َنْفِسي، َوَبشَّ َسمِّ

ُ
ْن أ

َ
َمَرِني أ

َ
ْشَبُه اْلَخْلِق ِبي، َوأ

َ
ُه أ نَّ

َ
ي َوأ ا ُغَالًما ِمنِّ

 
َ
ْیُت ِبأ ِتي ُعِرْفُت ِبَها َلَتَکنَّ َل ُکْنَیِتي الَّ َحوِّ

ُ
ْن أ

َ
ْکَرُه أ

َ
ي أ نِّ

َ
ِبي ِإْبَراِهیَم، َفَلْوَال أ

َ
اِني ِبأ ِبي ِإْبَراِهیَم َکَما َوَکنَّ
اِني ِج  َالُم َکنَّ یُل َعَلْیِه السَّ  ».ْبِر
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 ق) ٣٩٥معرفة الصحابة ابن منده  (. ٨-١-١-٤-٢

کند مبنی بـر ایـن کـه  میابن منده ابتدا روایتی را از زهری از انس نقل 

و کرد و حرف مردم در این باره بسیار شد  مییک قبطی با ماریه رفت و آمد 

را فرستاد و او متوجه شد مرد قبطی مجبوب است و  7علیم اما 9پیامرب

 9پیـامربو خرب داد. پس فرزندش ابراهیم به دنیا آمد  9ماجرا را به پیامرب

در دلش شکی بود تا جربئیل نازل شد و به او گفت سالم بر تو ای اباابراهیم. 

دانست که او فرزندش است! ابن منده در انتهـای ایـن  9پیامربو آن وقت 

امـا در پـی آن روایتـی  ١حدیثی غریب از زهـری اسـت. گوید این  روایت می

: کنـد  مـیاز پدرش نقـل  7علیآورد که در آن محمد فرزند امام  می  دیگر

                                                                        

أخبرنا أحمد بن الحسن بن عتبة، حدثنا :  « ٩٧٢نک: ابن منده، معرفة الصحابة،   ١
یحیی بن عثمان، حدثنا یحیی بن بکیر، حدثنا ابن لهیعة، عن یزید بن أبي حبیب، عن ابن 

علیه وسلم في  هللاصلی ا هللاشهاب، عن أنس بن مالك، قال: کانت أم إبراهیم سریة رسول ا
مشربتها التي یقال لها مشربة أم إبراهیم، وکان نبطي یکون بالمدینة، یأوي إلیها، فیأتیها بالماء 
والحطب، فأکثر الناس في ذلك حتی قالوا: ما هي إال علجة یأوي إلیها علج، حتی بلغ رسول 

تله، قال: فجاء علي فوجده علی علیه وسلم، قال: فبعث علًیا یوًما إلیه وأمره أن یق هللاصلی ا هللا
نخلة، ومع علي السیف، فلما رآه النبطي ومعه السیف وقع في نفسه، وطرح کساءه من أعلی 

علیه وسلم، فقال: یا  هللاصلی ا هللالنخل، ثم نزل، فإذا هو مجبوب، فرجع علي إلی رسول ا
اجعك؟ قال: نعم، فأخبره بما رأی ، أرأیت إذا أمرت إحدانا باألمر، ثم رأی غیر ذلك أیرهللارسول ا

من النبطي.   قال: فولدت أم إبراهیم ابنه، وکان یقع في نفسه منه، حتی جاءه جبریل علیه 
 السالم، فقال: السالم علیك یا أبا إبراهیم، قال: فعرف أنه ابنه.

 ».غریب من حدیث الزهري، ال یعرف عنه إال من هذا الوجه.
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رعموی قبطـیش کـه بـه ـدر زمانی که سخن در باره ماریه در رابطه بـا پسـ«

ا خوانـد مر  9پیامربکرد، زیاد شده بود  میدیدار او رفته و با او رفت و آمد 

و گفت این شمشیر را بگیر و برو. اگر او را نزد ماریه دیدی بکش. گفـتم ای 

خدا آیا در اجرای فرمان تو مانند آهـن داغ در پشـم باشـم کـه تـا  9پیامرب

فرمانت را اجرا نکنم، هیچ چیز مرا باز ندارد؟ یا آنگونـه کـه شـاهد چیـزی را 

ه باش کـه شـاهد چیـزی را گفت آنگون 9پیامرببیند؟  یبیند که غایب � می

. با شمشیر رفتم و او را نزد ماریه یافتم. پس چـون  بیندبیند که غایب �ی می

... خود را بـر پشـت بـر  مرا با شمشیر کشیده دید فهمید که قصد او را دارم

زمین انداخت و پایش را بلند کرد. معلوم شد مجبوب اسـت و از آن مـردان، 

آمـدم و  9را در غالف کرده، نزد رسول خـداکم یا زیاد هیچ ندارد. شمشیر 

به او ماجرا را خرب دادم. پس گفت سـپاس خـدایی را کـه بـدی را از مـا اهـل 

   ١. »گرداند میبیت باز 

                                                                        

أخبرنا أحمد بن محمد بن زیاد، ومحمد بن : « ٩٧٣ ابن منذه، معرفة الصحابة،  ١
یعقوب، قاال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا یونس، عن ابن إسحاق، حدثني إبراهیم بن 

علیه وسلم  هللاصلی ا هللامحمد بن علي بن أبي طالب، عن أبیه، عن جده، قال: دعاني رسول ا
لها یزورها ویختلف إلیها قبطي، فقال: خذ هذا  وقد کان کثر علی ماریة أم إبراهیم في ابن عم

، أکون في أمرك کالسکة هللالسیف فانطلق، فإن وجدته عندها فاقتله، فقلت: یا رسول ا
المحماة، ال یثنیني شيء حتی أقضي لما أمرتني به، أو الشاهد یری ما ال یری الغائب؟ فقال 

ما ال یری الغائب، فأقبلت متوشًحا السیف، علیه وسلم: بل الشاهد یری  هللاصلی ا هللارسول ا
فأجده عندها، فلما رآني اخترطت سیفي فعرف إني أریده، اشتد في نخلة، فرقی فیها، حتی إذا 
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 )٤٠٥مستدرک حاکم (. ٩-١-١-۴-٢

تر از زهری از  مبسوط یروایتدرباره تهمت به ماریه  در مستدرک حاکم

ر ـپسـ  گويـد : ماريـة بـه همـراه عايشه مى« است: عروه از عایشه نقل شده

صىل الله عليه وسلم اهداء گرديده بود. او حامله شد.  عمويش به رسول خدا

(يعنـى   ر عموى او نهاد. اهل افـك گفتنـد كـه چـون اوـحرضت او را نزد پس

پيامرب صىل الله عليه وسلم ) به فرزنـد نيـاز داشـت، فرزنـد غـ� را بـه خـود 

هيم كم بود، ابراهيم را با ش� گوسفند تغذيـه نسبت داد. چون ش� مادر ابرا

کردند، لذا فربه شد. روزى پيامرب صىل الله عليه وسلم او را نـزد مـن آورد  مي

بينى؟ گفتم  هر کس از شـ� گوسـفند اسـتفاده كنـد  و گفت او را چگونه مى

گويـد  یشود. پيامرب فرمود: آيا ابراهيم شبيه من نيسـت؟ عايشـه مـ فربه مى

دهد، گفتم  شباهتى ندارد. و بعد  میحسادتی که به زنان دست  من از روى

مردم ( نسبت به ماريه ) به گوش پيـامرب صـىل اللـه عليـه  یناروا یها تهمت

وسلم رسيد، حرضت نيز عىل را خواند، به او گفت این شمشیر را بگیر و بـرو 

االی دید او بر بـ رفت علیو هر جا پرسعموی ماریه را یافتی گردنش را بزن. 

و شمشـیرش لـرزه بـر انـدام او افتـاد و  علـیچیند. از دیـدن  نخلی خرما می

اش به کناری رفت. پس دید خدا از آنچه که مردان دارنـد، در او چیـزی   جامه

                                                                                                                                               

کان في بعضها ودنوت منه رمی بنفسه علی ظهره، ثم شغر برجلیه، فإذا أنه ألمسح أجب ماله 
علیه وسلم فأخبرته  هللاصلی ا هللا مما للرجال قلیل وال کثیر، فغمدت السیف، ثم جئت رسول

 ».، یصرف عنا أهل البیت.هللالخبر، فقال: الحمد 
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مـردی « نیز در مستدرک از ثابت بن انس روایت شده که:  ١».نیافریده است

را  علـی پیـامرببـود. فرزند رسول خـدا مـتهم در رابطه با ماریه مادر ابراهیم 

دیـد کـه او مجبـوب اسـت و از آِن  علـیفرمود برو و گردنش را بزن ... پـس 

 ٢».مردان را ندارد
                                                                        

، َعْن  ۶۸۲۱: « ٤١/ ٤حاکم نیشابوری، المستدرك علی الصحیحین،    ١ ْهِريِّ َعِن الزُّ
ْهِدَیْت َماِرَیُة ِإَلی َرُسوِل  هللاُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، َرِضيَ ا

ُ
ی ا هللا َعْنَها َقاَلْت: أ َم  هللاَصلَّ َعَلْیِه َوَسلَّ

ْت َحاِمًال، َقاَلْت: َفَعَزَلَها ِعْنَد اْبِن  َها، َوَمَعَها اْبُن َعمٍّ َلَها، َقاَلْت: َفَوَقَع َعَلْیَها َوْقَعًة َفاْسَتَمرَّ َعمِّ
وِر: ِمْن َحاَجِتِه ِإَلی اْلَوَلِد ادَّ  ْفِك َوالزُّ ْهُل اْإلِ

َ
َبِن َقاَلْت: َفَقاَل أ ُه َقِلیَلَة اللَّ مُّ

ُ
َعی َوَلَد َغْیِرِه، َوَکاَنْت أ

ی ِبَلَبِنَها، َفَحُسَن َعَلْیِه َلْحُمُه، َقاَلْت َعاِئَشُة َرِضيَ ا َعْنَها:  هللاَفاْبَتاَعْت َلُه َضاِئَنَة َلُبوٍن َفَکاَن ُیَغذَّ
ی ا ِبيِّ َصلَّ ْیَن؟«َم َذاَت َیْوٍم َفَقاَل: َعَلْیِه َوَسلَّ  هللاَفُدِخَل ِبِه َعَلی النَّ َي ِبَلْحِم » َکْیَف َتَر َفُقْلُت: َمْن ُغذِّ
ِن َیْحُسُن َلْحُمُه، َقاَل: 

ْ
أ َبهُ «الضَّ ْن ُقْلُت: َما » َوَال الشَّ

َ
َساَء ِمَن اْلَغْیَرِة أ َقاَلْت: َفَحَمَلِني َما َیْحِمُل النِّ

َری َشَبًها َقاَلْت: َوَبَلَغ َرُسوَل ا
َ
ی ا هللاأ اُس َفَقاَل ِلَعِليٍّ:  هللاَصلَّ َم َما َیُقوُل النَّ ُخْذ َهَذا «َعَلْیِه َوَسلَّ

ْیَف َفاْنَطِلْق َفاْضِرْب ُعُنَق اْبِن َعمِّ َماِرَیَة َحْیُث َوَجْدَتهُ  ، َقاَلْت: َفاْنَطَلَق َفِإَذا ُهَو ِفي َحاِئٍط » السَّ
ْیُف اْسَتْقَبَلْتُه ِرْعَدٌة َقاَل: َفَسَقَطِت َعَلی َنْخَلٍة َیْخَتِرُف ُرَطًبا َقاَل: فَ  ا َنَظَر ِإَلی َعِليٍّ َوَمَعُه السَّ َلمَّ

َجاِل َشيٌْء َمْمُسوٌح.  هللاْلِخْرَقُة، َفِإَذا ُهَو َلْم َیْخُلِق ا ؛ نیز نک: ابن عساکر، َعزَّ َوَجلَّ َلُه َما ِللرِّ
 .٢٣٦-٢٣٥و  ٤٦-٤٥/  ٣تاریخ مدینه دمشق، 

َثَناُه َعِليُّ ْبُن  - ۶۸۲۴: « ۴۲/ ۴المستدرك علی الصحیحین، نیشابوری،  حاکم ٢ َحدَّ
يُّ، َوِهَشاُم ْبُن َعلِ  بِّ ُد ْبُن َغاِلٍب الضَّ يٍّ َحْمَشاٍذ اْلَعْدُل، َثَنا اْلُحَسْیُن ْبُن اْلَفْضِل اْلَبَجِليُّ، َوُمَحمَّ

اُن، َثَنا َحمَّ  ُدوِسيُّ، َقاُلوا، َثَنا َعفَّ َنٍس، َرِضيَ االسَّ
َ
نَّ َرُجًال َکاَن  هللااُد ْبُن َسَلَمَة، َثَنا َثاِبٌت، َعْن أ

َ
َعْنُه أ

مِّ ِإْبَراِهیَم َوَلِد َرُسوِل ا
ُ
َهُم ِبأ ی ا هللاُیتَّ َم، َفَقاَل َرُسوُل ا هللاَصلَّ ی ا هللاَعَلْیِه َوَسلَّ َم  هللاَصلَّ َعَلْیِه َوَسلَّ
َتاُه َعِليٌّ َرِضيَ ا» ِرْب ُعُنَقهُ اْذَهْب َفاْض «ِلَعِليٍّ: 

َ
ُد ِفیَها، َفَقاَل َلُه  هللاَفأ َعْنُه َفِإَذا ُهَو ِفي َرِکيٍّ َیَتَبرَّ

ْخَرَجُه َفِإَذا ُهَو َمْجُبوٌب َلْیَس َلُه َذَکٌر 
َ
َهَذا َحِدیٌث َصِحیٌح َعَلی َشْرِط «َعِليٌّ: اْخُرْج، َفَناَوَلُه َیَدُه َفأ

َجاهُ ُمْسِلٍم َوَلْم  :  ۴۲/  ۴نیز نک حاکم نیشابوری، المستدرك علی الصحیحین،» ». ُیَخرِّ
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 ق)  ٤٣٠حلية األولياء ابی نعیم (. ١٠-١-١-۴-٢

در رابطـه  7علـیدر این کتاب نیز روایت محمد حنفیه از پدرش امام 

بجـز در معـدودی تهمتی که به ماریه زده شده بود آمده است. منت روایـت 

امـام کلمه، با روایت ابن منده در معرفه الصحابه یکسـان و سـند روایـت از 

 ١.و از یونس تا نویسنده متفاوت استیونس بن بکیر یکسان تا  7علی 

  

                                                                                                                                               

»۶۸۲۳  -  ، وِريُّ ٍد الدُّ اَس ْبَن ُمَحمَّ ُد ْبُن َیْعُقوَب، َیُقوُل: َسِمْعُت اْلَعبَّ اِس ُمَحمَّ َبا اْلَعبَّ
َ
َسِمْعُت أ

َنٍس، َرِضيَ اَیُقوُل: َسِمْعُت َیْحَیی ْبَن َمِعیٍن، َیْذُکُر َحِدیَث َثاِبٍت عَ 
َ
مَّ ِإْبَراِهیَم َکاَنْت «َعْنُه  هللاْن أ

ُ
نَّ أ

َ
أ

ی ا ِبيُّ َصلَّ َمَر النَّ
َ
َهُم ِبَرُجٍل، َفأ َم ِبْضِرِب ُعُنِقِه، َفَنَظُروا َفِإَذا ُهَو َمْجُبوٌب  هللاُتتَّ ُقْلُت » َعَلْیِه َوَسلَّ

ا اُن، َعْن َحمَّ َثَك؟ َقاَل: َعفَّ  ».ِد ْبِن َسَلَمةَ ِلَیْحَیی: َمْن َحدَّ
بن محمد بن  هللاحدثنا عبدا: « ۱۷۷-۱۷۸/ ۳حلیة األولیاء، نک: ابی نعیم اصبهانی،   ١

عثمان الواسطي ثنا أحمد بن یحیی بن زهیر ثنا أبو کریب ثنا یونس بن بکیر عن محمد بن 
 هللام ااسحاق عن ابراهیم بن محمد بن علي بن الحنفیة عن أبیه عن جده علي بن أبي طالب کر

علیه و سلم في قبطی ابن عم لها کان  هللاوجهه قال کثر علی ماریة أم ابراهیم ابن النبي صلی ا
علیه و سلم لي خذ هذا السیف فانطلق إلیه فإن  هللاصلی ا هللایزورها ویختلف الیها فقال رسول ا

سکة المحماة ال یثنیني أکون في أمرك اذا أرسلتني کال هللاوجدته عندها فاقتله فقلت یا رسول ا
شيء حتی أمضي لما أرسلتني به أو الشاهد یری ما ال یری الغائب قال بل الشاهد یری ما ال 
یری الغائب فأقبلت متوشحا السیف فوجدته عندها فاخترطت السیف فلما أقبلت نحوه عرف 

جب أمسح ماله أني أریده فأتی نخلة فرقی فیها ثم رمی بنفسه علی قفاه وشغر برجلیه فاذا هو أ
علیه و سلم فأخبرته فقال  هللاما للرجال قلیل وال کثیر فأغمدت سیفي ثم أتیت النبي صلی ا

الذي یصرف عنا أهل البیت هذا غریب ال یعرف مسندا بهذا السیاق إال من حدیث  هللالحمد 
 ).٩٧٣ابن منذه، معرفة الصحابة، (مشابه با روایت ». محمد بن اسحاق
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 ق) ٤٣٠معرفة الصحابة أيب نعيم (. ١١-١-١-۴-٢

آورد کـه  مـیابی نعیم اصفهانی روایتـی را از زهـری از عـروه از عایشـه 

رعموی جـوانش از ـان به نام ماریه بـه همـراه پسـهاز فرزندان پادشا دخرتی

بــاردار ابــراهیم را شــود و او  مــیهدیــه داده  9پیــامربطــرف مقــوقس بــه 

مانـد.  میساکت  9پیامربکند، اما  میتابی  بییشه از این مطلب شود. عا می

د آیـا پرس میآورد و  میبعد از به دنیا آمدن ابراهیم، حرضت او را نزد عایشه 

 ١».بینم... یگوید شباهتی � میفرزند شبیه او نیست. عایشه 

گرچــه ایــن روایــت حــاوی تهمــت بــه ماریــه نیســت، امــا از آنجــا کــه 

آن را  بـا بخـش میـانی روایـت حـاکم در املسـتدرک مشـابه اسـتش مضمون

موجود در مستدرک حاکم قسمت اول و آخر روایت  رسد آوردیم. به نظر می

به ماریه توسط اهل افک و رفع آن تهمت توسـط امـام  که مربوط به تهمت
                                                                        

َثَنا َعْبُد ا - ٧٤٨٩: «  ٣٢٤٧/ ٦یم اصبهانی، معرفة الصحابة، نک: ابی نع ١ ْبُن  هللاَحدَّ
ُد ْبُن َیْحَیی [ص: ِبي َعاِصٍم، ثنا ُمَحمَّ

َ
ُبو َبْکِر ْبُن أ

َ
ٍد، ثنا أ ] اْلَباِهِليُّ، ثنا َیْعُقوُب ْبُن ٣٢٤٨ُمَحمَّ

ْیِث ْبِن َسْعٍد،  اُه، َعِن اللَّ ٍد، َعْن َرُجٍل، َسمَّ ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: ُمَحمَّ ْهِريِّ َعِن الزُّ
َة ِمْن َبَناِت اْلُمُلوِك ُتَسمَّ  وِم ُیَقاُل َلُه: اْلُمَقْوِقُس َجاِرَیًة اْلِقْبِطیَّ ْهَدی َمِلٌك ِمْن َبَطاِرَقِة الرُّ

َ
ی َماِرَیَة، أ

ا، َفَدَخ  ْهَدی ِإَلْیِه َمَعَها اْبَن َعمٍّ َلَها َشاب
َ
ی ا هللاَل َرُسوُل اَوأ َم ِمْنَها َذاَت َیْوٍم َمْدَخَل  هللاَصلَّ َعَلْیِه َوَسلَّ

ا اْسَتَباَن َحْمُلَها َجَزْعُت ِمْن َذِلَك، َفَس  َصاَبَها َفَحَمَلْت ِبِإْبَراِهیَم، َقاَلْت َعاِئَشُة، َفَلمَّ
َ
َکَت َخْلَوٍة، َفأ
ی ا9 ِبيُّ َصلَّ َم  هللالنَّ ِبيَّ َعَلْیِه َوَسلَّ َي َلُه الصَّ ِه َلَبٌن َفاْشَتَری َلُه َضاِئَنًة َلُبوًنا َفُغذِّ مِّ

ُ
، َوَلْم َیُکْن ِأل

َیا : «َفَصَلَح َعَلْیِه ِجْسُمُه، َوَحُسَن َلْوُنُه، َوَصَفا َلْوُنُه، َفَجاَء ِبِه َذاَت َیْوٍم َیْحِمُلُه َعَلی ُعُنِقِه، َفَقاَل 
ْیَن الشَّ  َری َشَبًها، َفَقاَل: » َبَه؟َعاِئَشُة، َکْیَف َتَر

َ
َنا َغْیَری: َما أ

َ
ْحَم؟«َفُقْلُت َوأ َفُقْلُت: » َوَال اللَّ

ِن َلَیْحُسْن َلْحُمُه؟ 
ْ
أ ْلَباِن الضَّ

َ
ی ِبأ  ».َلَعْمِري َفَمْن ُیَغذَّ
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در  ،حـذف شـده اسـت، در این کتـاب باشد می 9پیامرببه دستور  7علی

او همچنین   رسد. سند هر دو روایت به زهری از عروه از عایشه میحالی که 

در دلـش بـه ماریـه شـک  9پیـامربکنـد  میروایت معروف انس را که ادعا 

 به عنوان ابـا 9پیامربشدن جربئیل و سالم کردن بر  کرده بود و پس از نازل

 ١آورد. میرا  ،ابراهیم شکش برطرف شد

 

 ق)  ٤٥٨سنن کربی بیهقی (. ١٢-١-١-٤-٢

در هنگام تولـد  9پیامربکند  میبیهقی روایت معروف انس را که ادعا 

فرزندش ابراهیم به ماریه شک داشت تا جربئیل نازل شد و به او گفت سـالم 

ابراهیم و آنگاه شک او برطـرف شـد، را در کتـاب سـنن خـویش  ی ابابر تو ا

 ٢آورد. می
                                                                        

َثَنا ُسَلْیَماُن ْبُن  - ٧٤٩١:  «  ٣٢٤٨/ ٦نک: ابی نعیم اصبهانی، معرفة الصحابة،   ١ َحدَّ
ْح 

َ
ِبي َحِبیٍب، َوُعَقْیٍل، أ

َ
یَد ْبِن أ ِبي، ثنا اْبُن َلِهیَعَة، َعْن َیِز

َ
ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َخاِلٍد، ثنا أ َمَد، ثنا ُمَحمَّ

ِبيِّ َصلَّ  ْن َیَقَع ِفي َنْفِس النَّ
َ
ا َوَلَدْت َماِرَیُة ِإْبَراِهیَم َکاَد أ َنٍس، َقاَل: " َلمَّ

َ
، َعْن أ ْهِريِّ َعَلْیِه  هللای اَعِن الزُّ

َبا ِإْبَراِهیَم 
َ
َالُم َعَلْیَك َیا أ یُل، َفَقاَل: السَّ ی َنَزَل َعَلْیِه ِجْبِر َم ِمْنُه َشيٌْء، َحتَّ  ».َوَسلَّ

بن یوسف  هللاأخبرنا أبو محمد عبد ا - ١٥١٥٠ : «  ٤١٣/ ٧نک: بیهقی، سنن کبری،   ٢
ق الصغاني نا عثمان بن صالح نا األصبهاني نا أبو العباس محمد بن یعقوب نا محمد بن إسحا

 هللابن لهیعة عن یزید بن أبي حبیب وعقیل بن خالد عن بن شهاب عن أنس بن مالك رضي ا
علیه و سلم من ماریة جاریته کاد یقع في نفس النبي  هللاعنه أنه : لما ولد إبراهیم بن النبي صلی ا

فقال السالم علیك أبا إبراهیم وفي هذا  علیه و سلم منه حتی أتاه جبریل علیه السالم هللاصلی ا
 ».إن ثبت داللة علی ثبوت النسب لفراش األمة
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 ق) ٤٦٣( ابن عبدالرب االستيعاب. ١٣-١-١-٤-٢

شـود کـه در آن آمـده مـردی بـه  مـیدر استیعاب روایتی از انس دیـده 

را فرسـتاد تـا گـردن او  علی 9پیامربداشنت رابطه به ام ابراهیم متهم بود و 

معلـوم شـد کـه آن مـرد مجبـوب اسـت و از او دسـت  یعلـرا بزند. پس بـر 

 ١خرب داد. 9پیامرببرداشت و ماجرا را به 

  

 ق) ٥٧١( تاريخ مدينة دمشق ابن عساکر. ١٤-١-١-٤-٢

، در کتـب 9پیـامربتهمت به ماریه ام ولـد پی گرفنت روایات  در خامته

. گرچـه ایـن کتـاب، در رسـیم مـیکتـاب تـاریخ مدینـه دمشـق  به ،متقدمین

نامـه دانشـمندان بخصـوص محـدثان و حافظـان  رافیای تاریخی و زنـدگیجغ

                                                                        

) ...حدثنا عبد لوارث بن سفیان، قال: ۴۰۹۱: «( ۴/۱۹۱۲االستیعاب،ابن عبدالبر،   ١
حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن زهیر، حدثنا أبی و یحیی بن معین، قاال: حدثنا عفان، 

 هللاأّن رجال کان یتهم بأم إبراهیم أم ولد رسول ا -سلمة، أخبرنا ثابت، عن أنسحدثنا حماد ابن 
تعالی عنه، فإذا هو  هللاعلیه و سلم، فقال لعلی: اذهب فاضرب عنقه، فأتاه عليّ رضی ا هللاصلی ا

في رکي یتبرد فیها، فقال له علی: اخرج، فناوله یده، فأخرجه فإذا هو مجبوب لیس له ذکر، 
، إنه لمجبوب. و روی هللاعلیه و سلم، فقال: یا رسول ا هللاعليّ عنه، ثم أتی النبيّ صلی افکّف 

، أکون کالسّکة المحماة أو الشاهد یری هللاألعمش هذا الحدیث فقال فیه. قال علی: یا رسول ا
متهم ما ال یری الغائب. فقال: بل الشاهد یری ما ال یری الغائب. قال أبو عمر: هذا الرجل ال

کان ابن عم ماریة القبطیة، أهداه معها المقوقس، و ذلك موجود في حدیث سلیمان بن أرقم، 
عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. و أظّنه الخصی المأبور المذکور، من حینئذ عرف أنه 

 ».أعلم هللاخصی و ا
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هـزاران حـدیث نبـوی اما از آنجـا کـه دربردارنـده  ،نگاشته شده شهر دمشق

بـه ایـن کتـاب جـامع د، نشـو  مـیت با سند کامل ذکـر اروای است و به عالوه

عنوان یک مجموعه حدیثی نیز مرجعی بـرای دانشـمندان حـدیث بـه شـ�ر 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه تـاریخ مدینـه دمشـق  .ارزشـی بسـزا دارد و  آیـد می

ابن عساکر، عل�ی  تواند به عنوان حلقه واسطه بین متاخران و پیشینیان  می

ق، عنـوان شـود و مؤلـف روایـاتی را از بعضـی مصـادر گـزارش  ٥٧٠پیش از 

 کند که اغلب در دسرتس متاخران قرار نگرفته است.  می

د دو روایــت دربــاره تهمــت  نــاروا بــه ماریــه در کتــاب خــو کر اابــن عســ

: گویـد مـی که است ش�سه مهری از عبدالله بن عمرو آورد. اولی روایتی از می

ــود، وارد شــد  9رســول خــدا« ــاردار ب ــراهیم را ب ــه از او اب ــراهیم ک ــر ام اب ب

وخویشاوندش که با او از مرص آمده بـود، نـزد او بـود کـه اسـالم آورده بـود و 

شد و فردی مجبـوب بـود کـه  میود و بسیار بر ام ابراهیم وارد اسالمش نیکو ب

روزی بـر ام ابـراهیم وارد شـد  9از آِن مردان را اصال نداشت. پس رسول خدا

و دید خویشاوندش نزد اوست. پس مانند مردم دیگر، چیزی در دلش احسـاس 

او را دیـد و  )ر(اش دیگرگون شد و بازگشت. عمر بـن خطـاب  کرد، رنگ چهره

ت ای رسول خدا چرا رنگت عوض شده؟ او ماجرا را بـه عمـر گفـت و عمـر گف

با شمشیر دوید و نزد ماریه رفت و خویشـاوندش را پـیش او دیـد. پـس قصـد 

کشنت او را کرد خویشاوند ماریه که چنین دید لباس خود را کنار زد و عمر کـه 

بـه  9امربپیـبازگشت و ماجرا را به او خرب داد. پس  9پیامرباو را دید پیش 
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او گفت جربئیل بر من نازل شد و خرب داد که خداوند تبارک و تعالی  ماریـه و 

خویشاوندش را از آنچه در دل من افتاده بود، برائت بخشید و مرا بشـارت داد 

ترین خلق به من است و مرا فرمان داد کـه  که در بطن او پرسی است که شبیه

   ١». ابراهیم خواند...نهم و جربئیل مرا ابا  او را ابراهیم نام

: کـه آورد مـی 7فرزنـد امـام علـی حنفیـه محمـدرا از  دومین روایـت

کرد، حرف بسیار شد  درباره ماریه و پرسعمویش که پیش او رفت و آمد می«

                                                                        

رقندي وأخبرنا أبو القاسم بن السم« : ٤٦و  ٤٥/ ٣ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق،  ١
أنبأنا أبو الحسن العالف وأبو علي بن المسلمة قاال أنبأنا عبد الملك بن محمد بن بشران نا 

بن  هللاأحمد بن إبراهیم الکندي أنا أحمد بن جعفر الخرایطي أنا علي بن داود القنطري نا عبد ا
بن  هللا صالح نا ابن لهیعة عن یزید بن أبي حبیب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن عبد

علیه وسلم دخل علی أم إبراهیم ماریة القبطیة وهي حامل منه  هللاصلی ا هللاعمرو أن رسول ا
بإبراهیم عندها نسیب لها کان قدم معها من مصر وأسلم وحسن إسالمه وکان کثیر ما یدخل 

 هللارسول اعلی أم إبراهیم وأنه جب نفسه بقطع ما بین رجلیه حتی لم یبق قلیال وال کثیرا فدخل 
علیه وسلم یوما علی أم إبراهیم فوجد عندها قریبها فوجد في نفسه من ذلك شیئا کما  هللاصلی ا

عنه فعرف ذلك في  هللایقع في نفس الناس فرجع متغیر اللون فلقیه عمر بن الخطاب رضي ا
ریب ماریة ما لي أراك متغیر اللون فأخبره بما وقع في نفسه من ق هللاوجهه فقال یا رسول ا

فمضی بسیفه فاقبل یسعی حتی دخل علی ماریة فوجد عندها قریبها ذلك فأهوی بالسیف 
علیه وسلم  هللاصلی ا هللالیقتله فلما رأی ذلك منه کشف عن نفسه فلما رآه عمر رجع إلی رسول ا

ع في نفسي تبارك وتعالی قد برأها وقریبها مما وق هللافأخبره فقال إن جبریل أتاني فأخبرني أن ا
وبشرني أن في بطنها مني غالما وأنه أشبه الخلق بي وأمرني أن أسمیه إبراهیم وکناني به إذ 
کناني بأبي إبراهیم ولوال أني أکره أن أحول کنیتي التي عرفت بها ألکتنیت بأبي إبراهیم کما 

 ».\ح  \کناني به جبریل علیه السالم 
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و اگر او را نزد ماریه  گفت این شمشیر را بگیر و برو به من 9و رسول خدا

ی فرمـان تـو ماننـد آهـن یافتی بکش. من گفتم ای رسـول خـدا آیـا در اجـرا

گداخته در پشم باشم که هیچ چیز مرا بازنـدارد تـا فرمانـت را اجـرا کـنم یـا 

فرمـود  9پیـامرببینـد؟  یبینـد کـه غایـب �ـ مـیآنگونه که شاهد چیـزی را 

بیند. پس با شمشـیر رفـتم و  یبیند که غایب � میآنگونه که شاهد چیزی را 

ه قصـدش را دارم دم. او چون فهمید کشمشیر را کشی واو را نزد ماریه یافتم 

و بر پشت به زمین افتـاد و دیـدم کـه از آِن مـردان را،  بر درخت نخلی رفت

و بـه او خـرب دادم. او گفـت  مآمد 9پیامربکم یا زیاد، هیچ ندارد. پس نزد 

 ١».سپاس خدایی را که (بدی) را از ما اهل بیت باز گرداند

                                                                        

أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت :  «  ٢٣٧و٢٣٦/ ٣ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق،   ١
بن  هللامحمد بن أحمد أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار أنبأنا جعفر بن عبد ا

یعقوب بن فناکي أنبأنا محمد بن هارون الرویاني أنبأنا أبو کریب أنبأنا یونس بن بکیر عن محمد 
لب عن أبیه عن جده علي بن أبي طالب بن إسحاق عن إبراهیم بن محمد بن علي بن أبي طا

صلی  هللاقال أکثر علی ماریة أم إبراهیم في قبطي ابن عم لها یزورها ویختلف إلیها فقال رسول ا
أکون  هللاعلیه وسلم فخذ هذا السیف فانطلق فإن وجدته عندها فاقتله قال قلت یا رسول ا هللا

شيء حتی أمضي لما    أمرتني به أم الشاهد  في أمرك إن أرسلتني کالسکة المحماة ال یثنیني
علیه وسلم الشاهد یری ماال یری الغائب  هللاصلی ا هللایری ما ال یری الغائب قال رسول ا

فأقبلت متوشحا السیف فوجدته عندها فاخترطت السیف فلما رآني عرف أني أریده فأتی نخال 
ا به أجب أمسح ما له مما للرجال قلیل فرقي فیها ثم رمی بنفسه علی قفاه ثم سال برجلیه فإذ

الذي صرف عنا أهل  هللاعلیه وسلم فأخبرته فقال الحمد  هللاصلی ا هللاوال کثیر فأتیت رسول ا
 ».   \ح  \البیت 
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 ماریه در مصادر متاخرین عامه  روایات قذف و افکنگاهی به . ٢-١-٤-٢

در کتب روایی اهـل  9پیامربروایات تهمت به ماریه ام ولد  جستجوی در

 خـوریم کـه ضـیاء الـدین مقدسـی مـیسنت پس از قرن ششم، به مستخرجی بر 

آورد کـه در  مـیرا روایتـی او در ایـن کتـاب  ١.ن نوشته استیبر صحیح ق)٦٤٣(

از ابوکریــب رشوع شــده و ســپس بــه  دو در آن ســنآمــده ق)  ٢٩٢( مســند بــزار

 یابد.  میخامته  7علیمحمد حنفیه از قول امام 

سند ضیاء الدین از محمد بن ابی نرص رشوع شده و پس از چند واسطه بـه 

، ه�ن منت آمـده در مسـند بـزار بـه ٢رسد و بقیه سند و منت روایت میابوکریب 

گویـد  میانتهای روایت  در و ٣در باب تهمت به ماریه است 7علینقل از امام 

                                                                        

نام کامل کتاب األحادیث المختارة أو المستخرج من األحادیث المختارة مما لم یخرجه  ١
 است. هـ)٦٤٣البخاري ومسلم في صحیحیهما (

 به جز در معدودی از کلمات  ٢
ألحادیث المختارة = المستخرج من األحادیث المختارة ا، ضیاء الدین مقدسی نک:  ٣

ْحَمَد  - ٧٣٥: « ٣٥٤ -٣٥٣/ ٢مما لم یخرجه البخاري ومسلم في صحیحیهما، 
َ
ُبو أ

َ
ْخَبَرَنا أ

َ
أ

ٍد الْ  ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ِبي َنْصِر ْبِن أ

َ
ُد ْبُن أ مُّ اْلَبَهاِء ُمَحمَّ

ُ
ْخَبَرْتُکْم أ

َ
ْصَبَهاَن ُقْلُت َلُه أ

َ
ُن ِبِقَراَءِتي َعَلْیِه ِبأ ُمَؤذِّ

ْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن اْلَبْغَداِديِّ ِقَراَءًة َعَلْیِها ِقیَل َلَها أْخ 
َ
ِبي َسِعیِد ْبِن أ

َ
ِد ْبِن أ ُبو َفاِطَمُة ِبْنُت ُمَحمَّ

َ
برُکم أ

ْحَمن ْبُن  ُبو اْلَقاِسم َجْعَفر بن اْلفضل عبد الرَّ
َ
نا أ

َ
اِزيُّ اْلُمْقِرُئ ِقَراَءًة َعَلْیِه أ ْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن الرَّ

َ
أ

ْیٍب ُمَح  هللاعبد ا ُبو ُکَر
َ
وَیاِنيُّ َثَنا أ ُد ْبُن َهاُروَن الرُّ ُبو َبْکٍر ُمَحمَّ

َ
وَیاِنيُّ َثَنا أ ُد ْبِن َیْعُقوَب ْبِن فَناِکي الرُّ مَّ

ِد ْبِن َعِليِّ ْبِن  ْبُن اْلَعالِء  ِد ْبِن ِإْسَحاَق َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن ُمَحمَّ اْلَهْمَداِنيُّ َثَنا ُیوُنُس ْبُن ُبَکْیٍر َعْن ُمَحمَّ
ِبي َطاِلٍب َرِضيَ ا

َ
ِه عَ  هللاأ ِبیِه َعْن َجدِّ

َ
ِبي َطاِلٍب َرِضيََعْنُه َعْن أ

َ
ْکِثَر َعَلی  هللا ِليِّ ْبِن أ

ُ
َعْنُه َقاَل أ

َیْخَتِلُف ِإَلْیَها َفَقاَل َرُس  الُم ِفي ِقْبِطيٍّ اْبِن َعمٍّ َلَها َیُزوُرَها َو مِّ ِإْبَراِهیَم َعَلْیِه السَّ
ُ
ی  هللاوُل اَماِرَیَة أ َصلَّ
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 ٨٠٧هیثمـی ( شاهدی از این روایت به نقل از انس در صحیح مسلم وجود دارد.

ار آورده و همـین روایـت را بـه نقـل از بـّز ١ منبع الفوائـد مجمع الزوائد و درق) 

نیـز ایـن روایـت را در کتـاب احادیـث مختـاره صـحیحین  ءکند که ضیا میاشاره 

     ٢آورده است.
                                                                                                                                               

ْیَف َفاْنَطِلْق َفِإْن َوَجْدَتُه ِعْنَدَها َفاْقُتْلُه َقاَل ُقْلُت  هللا َم ُخْذ َهَذا السَّ ُکوُن  هللاَیا َرُسوَل اَعَلْیِه َوَسلَّ
َ
أ

ِم ا
َ
َمْرَتِني أ

َ
ْمِضيَ ِإَلی َما أ

َ
ی أ ِة اْلُمْحَماِة َال َیْثِنیِني َشيٌْء َحتَّ کَّ ْرَسْلَتِني َکالسِّ

َ
ْمِرَك ِإَذا أ

َ
اِهُد َیَری ِفي أ لشَّ

ی ا هللاَما َال َیَری اْلَغاِئُب َقاَل َرُسوُل ا َم َبِل الشَّ  هللاَصلَّ ْقَبْلُت َعَلْیِه َوَسلَّ
َ
اِهُد َیَری َما َال َیَری اْلَغاِئُب َفأ

َتی َنْخلَ 
َ
ِریُدُه َفأ

ُ
ِني أ نَّ

َ
ا َرآنيِ َعَرَف أ ْیَف َفَلمَّ ْیَف َفَوَجْدُتُه ِعْندَها  َفاْخَتَرْطُت السَّ ًحا السَّ ًة َفَرَقی ُمَتَوشِّ

َتْیُت  ِفیَها ُثمَّ َرَمی ِبَنْفِسِه َعَلی َقَفاُه ُثمَّ َشاَل ِبِرْجَلْیهِ 
َ
ْمَسُح َماَلُه ِمْن َقِلیٍل َوال َکِثیٍر َفأ

َ
َجبُّ أ

َ
َفِإَذا ِبِه أ

ی ا هللاَرُسوَل ا ْخَبْرُتُه َفَقاَل اْلَحْمُد  هللاَصلَّ
َ
َم َفأ ْهَل اْلَبْیِت.  َلُه َشاِهٌد  هللاَعَلْیِه َوَسلَّ

َ
ا أ ِذي َصَرَف َعنَّ الَّ

 ».َنْحِوِه (ِإْسَناده حسن)ِفي َصِحیِح ُمْسِلٍم من ِرَواَیة أنس بِ 
وعن علي بن  - ٧٧٣٢: « ٦٠٣-٦٠٢/ ٤نک: هیثمی، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  ١

أبي طالب قال : کثر علی ماریة أم إبراهیم في قبطي ابن عم لها کان یزورها ویختلف إلیها فقال 
ته عندها فاقتله " قال : علیه و سلم : " خذ هذا السیف فانطلق فإن وجد هللاصلی ا هللالي رسول ا

أکون في أمرك إذا أرسلتني کالسکة المحماة ال یثنیني شيء حتی أمضي لما  هللاقلت : یا رسول ا
أمرتني به أم الشاهد یری ما ال یری الغائب ؟ قال : " بل الشاهد یری ما ال یری الغائب " فأقبلت 

لت نحوه عرف أني أریده فأتی متوشحا السیف فوجدته عندها فاخترطت السیف فلما رآني أقب
نخلة فرقي ثم رمی بنفسه علی قفاه ثم شغر برجله ( رفعها ) فإذا هو أجب أمسح ما له قلیل وال 

الذي  هللاعلیه و سلم فأخبرته فقال الحمد  هللاصلی ا هللاکثیر فغمدت السیف ثم أتیت رسول ا
ق وهو مدلس ولکنه ثقة . وبقیة رجاله یصرف عنا أهل البیت .        رواه البزار وفیه ابن إسحا

 ». ثقات وقد أخرجه الضیاء في أحادیثه المختارة علی الصحیح.
وعن علي بن  - ٧٧٣٢:  « ٦٠٢-٦٠٣ /٤ نک: هیثمی، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  ٢

أبي طالب قال : کثر علی ماریة أم إبراهیم في قبطي ابن عم لها کان یزورها ویختلف إلیها فقال 
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ابـن  ١کند. مینقل  رابه ماریه را از بّز  9پیامربس در باره شک نیز روایت ان

و بـه طـور مبسـوطی از ماریـه در رشح حـال مـابور  ٢ق) ٨٥٢( حجر در االصابه

                                                                                                                                               

علیه و سلم : " خذ هذا السیف فانطلق فإن وجدته عندها فاقتله " قال :  هللاصلی ا هللاي رسول ال
أکون في أمرك إذا أرسلتني کالسکة المحماة ال یثنیني شيء حتی أمضي لما  هللاقلت : یا رسول ا

غائب " فأقبلت أمرتني به أم الشاهد یری ما ال یری الغائب ؟ قال : " بل الشاهد یری ما ال یری ال
متوشحا السیف فوجدته عندها فاخترطت السیف فلما رآني أقبلت نحوه عرف أني أریده فأتی 
نخلة فرقي ثم رمی بنفسه علی قفاه ثم شغر برجله ( رفعها ) فإذا هو أجب أمسح ما له قلیل وال 

الذي  هللامد الح علیه و سلم فأخبرته فقال هللاصلی ا هللاکثیر فغمدت السیف ثم أتیت رسول ا
رواه البزار وفیه ابن إسحاق وهو مدلس ولکنه ثقة . وبقیة رجاله ثقات     یصرف عنا أهل البیت.

 ».وقد أخرجه الضیاء في أحادیثه المختارة علی الصحیح
عن أنس بن مالك  و – ٧٧٣٣: «  ٦٠٣/ ٤نک: هیثمی، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،   ١

علیه و سلم من ماریة جاریة وقع في نفس النبي  هللاصلی ا هللاسول اقال : لما ولد إبراهیم ابن ر
علیه و سلم فقال : السالم علیك أبا  هللاعلیه و سلم منه شيء حتی أتاه جبریل صلی ا هللاصلی ا

 ».إبراهیم.   رواه البزار وفیه ابن لهیعة وحدیثه حسن وبقیة رجاله رجال الصحیح
مأبور... القبطي الخصيّ، « -٧٥٩٧: «  ٥١٩-٥١٧ /٥نک: ابن حجر، االصابه،  ٢

قریب ماریة. [یأتي في ترجمة ماریة وصفه بأنه شیخ کبیر ...و هو قریب ماریة] أّم ولد رسول 
 علیه و آله و سلم. قدم معها من مصر.  هللاصّلی ا هللا

تهم بأم عنه: إن رجال کان ی هللاقال حّماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك رضي ا
علیه و آله و سلم  هللاصّلی ا هللاتعالی علیه و آله و سلم فقال رسول ا هللاصّلی ا  هللاولد رسول ا

عنه فإذا هو في رکي یتبّرد فیها، فقال له  هللا، فأتاه عليّ رضي ا»اذهب فاضرب عنقه«لعليّ: 
له ذکر. فکّف عنه عليّ  عنه أخرج، فناوله یده، فأخرجه فإذا هو مجبوب لیس هللاعليّ رضي ا

:إنه لمجبوب هللاتعالی علیه و آله و سلم، فقال: یا رسول ا هللاعنه، ثم أتی النبيّ صّلی ا هللارضي ا
ما له ذکر. أخرجه مسلم، و لم یسّمه، و سماه أبو بکر بن أبي خیثمة، عن مصعب 
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کنـد بـین روایـاتی کـه مـدعی  مـیسخن گفته و سعی مورد تهمت قرار گرفنت او 

امـام  9پیـامربگوینـد  مـیهستند عمر برای کشـنت مـابور رفـت و روایـاتی کـه 

آن دو  9پیـامربرا برای حل مسئله فرستاد، به این ترتیب جمع کند که  7علی

دانه و راه حلی قـانع کننـده را با هم یا یکی بعد از دیگری فرستاد که تالشی بخر 

                                                                                                                                               

علیه و  هللاصّلی ا هللاسول االزبیري:مأبورا، و لفظه: ثم ولدت ماریة التي أهداها المقوقس إلی ر
و سلم ولده إبراهیم، و کان أهدی معها أختها سیرین و خصّیا یقال له مأبور.   و قد جاء   آله

ذکره في عدة أخبار غیر مسّمی، منها ما أخرجه ابن عبد الحکم في فتوح مصر بسنده عن عبد 
له و سلم علی القبطیة أّم ولده إبراهیم علیه و آ هللاصّلی ا هللابن عمرو، قال: دخل رسول ا هللا

ء،  فوجد عندها نسیبا لها قدم معها من مصر، و کان کثیرا ما یدخل علیها، فوقع في نفسه شي
عنه  هللاعنه فعرف ذلك في وجهه، فسأله فأخبره، فأخذ عمر رضي ا هللافرجع فلقیه عمر رضي ا

بالسیف، فلما رأی ذلك کشف عن  السیف ثم دخل علی ماریة و قریبها عندها فأهوی إلیه
 هللاعنه رجع إلی رسول ا هللاء، فلما رآه عمر رضي ا نفسه، و کان مجبوبا لیس بین رجلیه شي

علیه و آله و سلم: إّن جبرائیل  هللاصّلی ا هللاعلیه و آله و سلم فأخبره، فقال رسول ا هللاصّلی ا
یبها، و أن في بطنها غالما مني، و أنه أشبه الناس بي، تعالی قد برأها و قر هللاأتاني فأخبرني أّن ا

و أنه أمرني أّن أسّمیه إبراهیم، و کناني أبا إبراهیم. و في سنده ابن لهیعة و شك بعض روایته في 
شیخه.  و أخرج ابن عبد الحکم أیضا من طریق یزید بن أبي حبیب، عن الزهري، عن أنس 

ل في آخره: و یقال إّن المقوقس کان بعث معها لبعضه شاهدا بدون قصة الخصيّ، لکن قا
بخصيّ، فکان یأوي إلیها، ثم وجدت الحدیث في المعجم الکبیر للطبراني من الوجه اّلذي 
أخرجه منه ابن أبي خیثمة، و فیه من الزیادة بعد قوله أم إبراهیم، و هي حامل بإبراهیم، فوجد 

حسن إسالمه، و کان یدخل علی أم إبراهیم عندها نسیبا لها کان قدم معها من مصر، فأسلم و 
فرضي لمکانه منها أن یحّب نفسه، فقطع ما بین رجلیه حتی لم یبق له قلیل و ال کثیر ... 

 ».الحدیث.
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پـر هیچ یک از روایـات حتـی اشـاره ای مبنـی بـر ایـن مطلـب ندارنـد. نیست و 

تحریف شـده رفع اتهام یا واضح است که یکی از این روایات برای فضیلت سازی 

متقـی  ١کنـد. مـیتاییـد را اما در هر صورت مورد تهمت قرار گرفنت ماریـه  ،است

، راماریـه را از بـّز  مورد تهمت قرار گـرفنتت ادر کنزالع�ل رواینیز  )٩٧٥( هندی

نیـز روایـاتی کـه  ٢.آورد مـیو دیگـران ابن عسـاکر ابن جریر، ابی نعیم اصبهانی، 

، ابراهیم بر او سـالم کـرد تا زمانی که جربئیل به عنوان ابا 9پیامربکنند  میادعا 

شـک داشـت را از طربانـی و ابـن و پاکی والدت فرزندش ابـراهیم به پاکی ماریه 

   ٣.کند میعساکر نقل 

 

 گیری از روایات قذف ماریه در منابع عامه  نتیجه. ٣-١-٤-٢

 بـه ماریـه روایات موجود در منابع اهل سنت در باره تهمتبا توجه به 

                                                                        

 هللاو یجمع بین قصتي عمر و عليّ رضي ا: « ٥١٩-٥١٨/ ٥نک: ابن حجر، االصابه،  ١
علیه  هللاسابقا عقب خروج النبي صّلی ا عنه إلیها هللاعنهما باحتمال أن یکون مضی عمر رضي ا

 هللاو آله و سلم، فلما رآه مجبوبا اطمأّن قلبه، و تشاغل بأمر ما. و أن یکون إرسال عليّ رضي ا
علیه و آله و سلم إلی مکانه و لم یسمع بعد بقصة  هللاعنه تراخی قلیال بعد رجوع النبيّ صّلی ا

عنه وجد الخصيّ قد خرج من عندها إلی النخل  هللاي اعنه، فلما جاء عليّ رض هللاعمر رضي ا
عنهما معا أو أحدهما بعد اآلخر،  هللایتبرد في الماء، فوجده، و یکون إخبار عمر و عليّ رضي ا

کد من ذلك  ».ثم نزل جبرائیل بما هو آ
 .۴۵۴-١۲/۴۵۳نک: متقی هندی، کنز العمال،  ٢
 . ۱۱/۴۷۱نک: متقی هندی، کنز العمال،   ٣
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همسـایگی  ورود بـه مدینـه در وِ دْ ماریـه را در بَـ 9پیامربشویم  متوجه می

نسبت به او موجب  9پیامربو شیفتگی ماریه . زیبایی همرسانش منزل داد

عایشه گفت ما که  یرد تا آنجاآزار برخی همرسان قرار گشد مورد حسادت و 

زاری کـرد و  9ربپیـامماریه در حضور  شکیبایی خویش را از دست دادیم و

و دور  ران دیگـرشـاز همسـدور  به ای باالی مدینه او را به منطقه 9پیامرب

ربه ام ـایـن منطقـه هـ�ن مشـ ١، منتقل کرد. از جامعه شهری مدینه آن روز

اسـت. از  کرده ابراهیم است و ماریه در این خانه در اوج تنهـایی زنـدگی می

ماریـه خـواهرش سـیرین و  همـراه بـا، مقوقس های تاریخی طرفی طبق نقل

مردی که در و   فرستاده بود 9را خدمت پیامرب مابور مردی مجبوب به نام

آورده و  کرده و بـرایش آب مـی پیش ماریه رفت و آمد می مرشبه ام ابراهیم

تـاریخی ت اروایـبعضـی است.  داده، همین مابور بوده کارهایش را انجام می

عنین است، اما  خرب نداشتند که مابور که تا زمان این تهمت مردمادعا دارند 

بخـش از کـه از نظـر مـا ایـن  ٢ شـود پس از جریان افک این امـر بـر مـال می

در آن منطقـه  به هر حالآید.  میدر جای خود  وروایات قابل مناقشه است 

رسایـی  در امان �انـد تـا آنجـا کـه مـردم یـاوه ماریه از آزارهاافتاده نیز  دور

                                                                        

 . ٨/١٧١الکبری،  نک: ابن سعد، الطبقات ١
 هللاّلذي کان یّتهم بماریة، فأمر رسول ا: « ٦/٣٢٩األسماع،   نک: مقریزی، إمتاع  ٢

علیه و سلم أن یضرب عنقه، فوجد مجبوب الذکر [لیس له ذکر]، فکف عنه، و من  هللاصّلی ا
 ». حینئذ عرف أنه خصّی 
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 شا ه  کند! و حرف در بار ی پیش زن گربی رفت و آمد میکردند و گفتند گربک

 ١.بسیار شد

منابع اهل سنت چنین  به طور خالصه از مجموع روایات افک ماریه در

 آید که: بر می

کـه بـه فرزنـدش ابـراهیم  در زمـانی 9ر رسـول خـداـماریه همس -١

 .، از جانب گروهی متهم به رابطه با مردی شده بودحامله بود

کردند فرزنـدی کـه در شـکم ماریـه اسـت، از آن  میعا این گروه اد -٢

 نیست. 9پیامرب

در رابطه با هویت افرادی که این تهمـت را بـه ماریـه زده بودنـد،  -٣

یـا » او مـتهم بـود«یـا » گفتنـد مردم می«لفاظ ااست و از  سخنی گفته نشده

 است.  ، استفاده شده»اهل افک گفتند«

ر دلـش بـه ماریـه شـک ، د9پیامربر بعضی از روایات آمده که د -٤

ــامرب ــه پی ــازل شــد و ب ــل ن ــه و  9کــرد و جربئی ــد ماری خــرب داد کــه خداون

 است.  خویشاوند او را تربئه کرده

 است. سخن از حد زدن کسی به میان نیامده -٥

 

 ها پاسخبرخی وارد بر افک ماریه در منابع عامه و  اشکاالت. ۲-۴-۲

کـه  وارد اسـتزیر ت بر روایات افک ماریه در منابع اهل تسنن، اشکاال 
                                                                        

 .     ٢٣٧و٢٣٦/ ٣، نک: ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق  ١
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  :آید میذیل هر یک پاسخ آن، در صورت وجود، 

 

 رعموی او مابورـرش ماریه و پسـبه همس 9پیامرب. شک کردن ۲-۴-۲-۱

بـه  9پیـامربکـه اعالم می دارنـد بعضی روایات موجود در منابع عامه 

. از نظر ما این بخش از روایات تهمت به ماریه هم بـه ماریه شک کرده بود

قابل با قرآن و هم به دالیل عقلی غیر قابل پذیرش اسـت. امـا از نظـر دلیل ت

 به دور اسـت کـه بـدون فکـر و تعقـل، 9پیامرباز عقل سلیم  دالیل عقلی،

پرسعموی ماریه را در رفت و آمد نزد او آزاد بگذارد، و سـپس بـه رابطـه آن 

دو شک کند. دقت کنید که این موضوع پس از نـزول احکـام حجـاب خـاص 

به صفیه، جویریه و ماریه با ایـن  9پیامربست و ا  ه  بود 9پیامربان همرس 

ــز بودنــد، دســتور حجــاب ران ـو حجــاب همســ داده بــود١کــه در ابتــدا کنی

ست به طوری که طبـق رصیـح ا ه  تر بود سختاز حجاب دیگر زنان  9پیامرب

                                                                        

إبراهیم، و کان یختلف إلیها : « ۸/۳۱۱اإلصابة فی تمییز الصحابة،  نک: ابن حجر، ١
هناك، و کان یطؤها بملك الیمین، و ضرب علیها مع ذلك الحجاب، فحملت منه، و وضعت 

زکار،  (چاپ ٤٤٢/ ١نک: بالذری، انساب االشراف، ؛  »هناك في ذي الحجة سنة ثمان
: ٨/٩٤الکبری،  ؛ ابن سعد، الطبقات»کانت جویریة من ضرب علیها الحجاب. و ): «٢/٧٧
. ص. و کان قد ضرب علیها الحجاب و کان یقسم لها هللاکانت جویریة من أزواج رسول ا«

کانت صفیة من أزواجه و کان یقسم : « ٨/١٠١الکبری،  ؛ ابن سعد، الطبقات»کما یقسم لنسائه
 ».لها کما یقسم لنسائه
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پـس  ١گفتنـد. مـیبایست حتی از پشت پرده با نامحرمان سـخن  میآیه قرآن 

به ماریـه اجـازه رفـت و آمـد بـا یـک مـرد نـامحرم (یعنـی  9پیامربه چگون

را داده و  ، آن هم در باغی دور از شهر و در جایی که ماریه تنها بود،مابور)

 سپس به رابطه آن دو شک کرده بود؟

در دلش نسبت به ماریه شک و سوء  9پیامربکه این پذیرش  به عالوه

لَـْو ال إِْذ َسـِمْعتُُموُه «وند با نزول آیـه در صورتی که خدا، باشدظن پیدا کرده 

خطـای  ٢»ا إِفْـٌك ُمبـ�ٌ ذٰ ظَنَّ الُْمؤِْمنُوَن َو الُْمؤِْمناُت ِبأَنُْفِسِهْم َخيْـــراً َو قالُوا هٰ 

نکـوهش در رابطه با تهمـت نـاروا دیگر  مومنان را در داشنت سوء ظن به یک

در بـاره اسـت کـه قـرآن  تصـویری در تقابل بـاعقل و  بسیار دور از، کند می

کـه  9پیـامرباگر پیامرب در آیات رصیح خویش ارائه می دهد.  اخالق واالی

خـود در ایـن شـک و ، اسـت ٣ بنا به رصیح آیـه قـرآن اسـوه حسـنه مومنـان

نداشنت گ�ن نیک علیه همرسش بـا دیگـر مومنـان رشیـک بـوده، چـه جـای 

ز آیـات قـرآن از آن گذشـته طبـق رصیـح بسـیاری ا  رسزنش مومنـان اسـت؟

                                                                        

ْلُتُموُهنَّ َمتاعًا َفْسَئُلوُهَن : «...ِ  ۵۳الحزاب، ا  .١
َ
ْطَهُر   َو ِإذا َسأ

َ
ِمْن َوراِء ِحجاٍب ذِلُکْم أ

و چون از زنان [پیامبر] چیزی خواستید از پشت پرده « .... یعنی: ....». ِلُقُلوِبُکْم َو ُقُلوِبِهنَّ 
 ».تر است....  از آنان بخواهید؛ این برای دلهای شما و دلهای آنان پاکیزه

 .۱۲النور،  .٢
ْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن کاَن َیْرُجوا ا هللاَرُسوِل ا  َلَقْد کاَن َلُکْم في: «٢١االحزاب،  .٣

ُ
َو اْلَیْوَم  هللاأ

 ».َکثیرًا  هللاآلِْخَر َو َذَکَر ا
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بــا  9پیــامربو اطاعــت از  ١اند ه شــد 9پیــامربمومنــان امــر بــه اطاعــت از 

مـومنین اگر روایت صـحیح باشـد  ست.ا ه  اطاعت از خداوند در کنار هم آمد

به پیامربی اقتدا کرده بودند که دستور داشـتند  ،در داشنت سوء ظن به ماریه

دالیـل ذکـر  شدند. میق باید تشوی میبه جای رسزنش  او را اطاعت کنند پس

بخـش از روایـات افـک ماریـه در منـابع  دهد ایـن میشده به روشنی نشان 

در تقابـل بـا آیـات به ماریه شک کرده بـود  9پیامربکنند  میکه ادعا  عامه

نسـبت بـه هـیچ شـکی نه تنهـا  9پیامربو  قرآن و غیر قابل پذیرش هستند

کـه مـابور  و اطمینان داشتدانست  میاز ابتدا ، بلکه نداشت و مابور ماریه

را به دنبال مابور فرستاد برای ثابت کـردن  7علیمجبوب است و اگر امام 

امـا نـزول جربئیـل و اعـالم  .به دیگر صحابه بـوده اسـت مابورمجبوب بودن 

است، نه بـرای زدودن شـک از  9پیامرببرائت ماریه و این که ابراهیم پرس 

منافقـان و اهـل افـک از ایشـان و  ، که برای کوتاه کـردن زبـان9پیامربدل 

رسد که حتی صـحابه نیـز از هـ�ن ابتـدا  به نظر میست. ا ه  شان بود خانواده

شنیده بودند که مابور مجبوب است اما پس از باردار شدن ماریه، گروهی با 

ان دیگـرش ر ـمتسک به این مطلب کـه پیـامرب سالهاسـت از هـیچ یـک همسـ

                                                                        

طیُعوا ا: «۳۲آل عمران .١
َ
ْوا َفِإنَّ  هللاُقْل أ ُسوَل َفِإْن َتَولَّ ؛ »ال ُیِحبُّ اْلکاِفریَن  هللا َو الرَّ

طیُعوا ا: «۲۰االنفال،
َ
ذیَن آَمُنوا أ َها الَّ یُّ

َ
ْنُتْم َتْسَمُعوَن  هللایا أ

َ
ْوا َعْنُه َو أ ؛ نیز نک  آل »َو َرُسوَلُه َو ال َتَولَّ

؛ ۳۳؛ محمد، ۵۶و  ۵۴؛ النور، ۴۶و  ۱؛ االنفال۹۲؛ المائده،۵۹؛  النساء، ۱۳۲عمران،
 .۱۲لتغابن،؛ ا۱۳المجادله،
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شـاهد مـا را زیر سوال بردنـد.  دن اوصاحب فرزندی نشده است، مجبوب بو 

آن مـرد «گویـد:  بر این مطلب روایت بـالذری اسـت کـه از قـول واقـدی مـی

رفت و با او سخن  خصی که مقوقس با ماریه فرستاده بود همواره نزد او می

گفــت. بعضــی از منافقــان در ایــن بــاره حــرف زده و گفتنــد او مجبــوب  می

را فرسـتاد و  7علی بن ابی طالب  9نیست و با ماریه رابطه دارد. پیامرب

اش  به او امر کرد که او را آورده و از او اقـرار بگیـرد و در بـاره آنچـه دربـاره

به دنبال او رفـت  7شود دقت کند. اگر حق بود او را بکشد. علی گفته می

ایـن روایـت در  ١».لباسش را کنار زد و معلوم شد که مجبوب اسـت ... و او 

افـک مـاجرای منطقـی تـرین تصـویر را از عامـه قدمین بین روایات کتب مت

رسد جعل این قسمت از روایات که ادعا  اما به نظر می دهد.  ماریه ارائه می

                                                                        

روی الواقدی في إسناده قال: کان ):  «۲/۸۶زکار، (چاپ۱/۴۵۰األشراف، أنساببالذری،  ١
الخصی الذی بعث به المقوقس مع ماریة یدخل إلیها و یحّدثها، فتکلم بعض المنافقین في ذلك، و 

بن أبی طالب، و قال: إنه غیر مجبوب و أنه یقع علیها. فبعث رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم علی 
أمره أن یأتیه فیقّرره و ینظر فیما قیل فیه، فإن کان حقا، قتله. فطلبه علّی، فوجده فوق نخلة. فلما 

] ۲رأی علّیا یؤمه، أحّس بالشر، فألقی إزاره. فإذا هو مجبوب ممسوح. و قال بعض الرواة: إنه ألفاه [
فجاء به علّی إلی رسول اهللا صلی اهللا علیه و  یصلح خباء له، فلما دنا منه ألقی إزاره و قام متجّردا.

سلم، فأراه إیاه، فحمد اهللا علی تکذیبه المنافقین بما أظهر من براءة الخصی و اطمأن قلبه. و لما ولد 
إبراهیم، أتی رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم جبریل علیه السالم، فقال له: یا أبا أبراهیم. و توفي 

/ و هو ۲۱۸)/ ۸۸،ص:۲ زکار،ج سول اهللا صلی اهللا علیه و سلم في بیت أم بردة،(چاپإبراهیم بن ر
ابن ثمانیة عشر شهرا، و یقال: ابن ستة عشر شهرا، و صلی علیه رسول اهللا صلی اهللا علیه و سلم. و 

 ».بعضهم یقول: مات و له إحدی و سبعون لیلة، و األول أثبت
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دارند پیامرب به ماریه شک کرد، بنا بـه دالیـل سیاسـی و بـرای پنهـان سـاخنت 

اسباب آزار بسیار پیـامرب را در ایـن مـورد  ،ای که به ماریه شک کردند صحابه

و مورد رسزنش و نکوهش مکرر قرآن قرار گرفتند، باشد. آنـان  هم آوردندفرا

با جعل این روایات خواستند گناه را به گردن پیامرب بیندازنـد و خـود آرام در 

 ی تاریخ پنهان شوند. هاگوشه

 

 بدون اثبات اتهام 9پیامرب. دستور قتل متهم توسط ٢-٢-٤-٢

ت به ماریه زده شده  این اسـت کـه یکی دیگر از اشکاالتی که به روایات تهم

رانش(و ـبه دور است به خاطر سخن مثال یکـی از همسـ 9از اخالق رسالی پیامرب

 گناهی (یعنی مابور) را صادر کنند.  نه بر اساس شواهد)، دستور قتل بی

این اشکال در منابع شیعی پاسخ گفته شده و پاسـخ در بخـش روایـات  پاسخ:

ــه ت ــابع شــیعه  ب ــه در من ــردن و در  ســتا ه  فصــیل آورده شدماری بخــش شــک ک

در . نیـز بـه آن اشـاراتی شـدرعموی او مـابور ـرش ماریه و پســبه همس 9پیامرب

امـر کـرد مـابور را  7روایت بالذری نیز به وضوح آمده است پیامرب به امام علـی 

بیاورد و تحقیق کند، سپس اگر آنچه درباره او گفتـه مـی شـود درسـت اسـت او را 

 ١بکشد.

 

 
                                                                        

 ).۲/۸۶زکار، (چاپ۱/۴۵۰األشراف، أنساببالذری،  ١.
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 9پیامرببر قاذفین توسط  . عدم اجرای حد۲-۴-۲-۳

بـه تازیانـه، بـر آیات قذف که وجوب حد هشتاد رضبا توجه به این که 

پـیش در ترتیب مصـحف دارد،  میبه زن شوهردار را اعالم  زننده تهمت ناروا

 .رود که پیش از آیات افک نازل شده باشند میانتظار ، نده اآمداز آیات افک 

زنندگان به ماریه را حـد زده باشـد کـه نـه روایـت  تهمت 9امربپیباید پس 

 و نه چنین گزارش تاریخی وجود دارد. چنین ادعایی دارد

این اشکال ه�نند مورد مشابه در مورد اشـکاالت وارد بـر افـک  توضیح:

ترین اشکالی است که بـه روایـات افـک ماریـه  ماریه در منابع شیعه، اساسی

ی قانع کننده بـه آن در منـابع متقـدمین و متـاخرین ست و پاسخا ه  وارد شد

عالوه بر این که در روایات افک ماریه در منـابع عامـه هـیچ  شود. یدیده �

 زنندگان به ماریه برده نشده است. نامی از تهمت
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د ا�، �ن ���ل ما��ای �د � رویدا
�ست روایات ا� �����ن 

 

 مقدمه. ١-٣

کـه هـر یـک  9پیـامربرای حد در رویداد افـک توسـط اجرا یا عدم اج

مورد ادعای یکی از روایات افک عایشه و ماریـه اسـت، و هـر دو نیـز مـورد 

وجب شده تا روایات افک فریقین، بـه جـای ، ماند دهو اشکال واقع ش خدشه

خواننده را با رساندن گشایی در چیستی این رویداد،  روشن کردن ذهن و راه

بستی از ابهـام   پاسخ و تناقض با گزارشات قرآنی، در بن بی به سواالت اساسی

دارد تا ابتدا به بازخوانی و اندیشه در  میقرار دهند.  این مطلب ما را بر آن 

بـه  سـپس .روایات افک عایشه و ماریه از نقطه نظر اجرای حد اقـدام کنـیم

ا بسـت در زمـان رسـیدن بـه تنـاقض روایـات بـ راه خروج از بـن ترین مطمنئ

 ی قطعی یـا بـا قـرآن، متوسـل شـویم و آن راه حـلِ ها یا با واقعیت دیگر یک
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امـا از   ١.ارائه شده توسط معصومین یعنی عرضه روایات بر قرآن کریم است

آنجا که این کار توسط برخی مفرسان قـرآن کـریم انجـام شـده ولـی تـاکنون 

ک فـریقین منجر به ارائه راهکاری منطقی در زمینه حل اشکاالت روایات افـ

ی ها کنـیم پـس از بررسـی مـیسـعی سـت، ا  ه  در رابطه بـا اجـرای حـد نشـد

ــریقین،  ــک ف ــات اف ــه زحــ�ت  ضــمنرضوری و غــور در مــنت روای توجــه ب

 ،پـردازیمبتر و مکرر درآیـات قـرآن کـریم  دانشمندان مسل�ن به تدبر عمیق

مـاجرای ی پنهان در البالی حروف و کل�ت قرآن کریم در باب ا هشاید به نکت

 بست بیابیم. و بتوانیم راهی برای خروج روایات افک از بن فتهافک راه یا

 

 عایشه افک در روایاتتنها  ،9پیامربطرح داستان اجرای حدقذف توسط  .۳-۲

روایات افک عایشه، یکی از دو گروه روایت افک در اهـل تسـنن اسـت 

ف بـر اسـت. داسـتان اجـرای حـد قـذ که بر خالف دیگـری بـه شـهرت رسیده

در رویداد افک، نه تنها برای اولین بار در  9پیامربزنندگان به همرس  تهمت

کننده این داستان نیز روایات  روایات افک عایشه مطرح شده، بلکه تنها طرح

                                                                        

های  السالم، عرضه روایات بر قرآن کریم یکی از راه در احادیثی از معصومان علیهم -١
» روایات عرض«بازشناسی روایات صحیح از غیر آن شمرده شده است. این احادیث با عنوان 

کّل  إّن علی کّل حٍقّ حقیقة، وعلی «شوند. مانند روایت نقل شده از پیامبر :  شناخته می
حر عاملی، وسائل »(فدعوه هللافخذوه، وما خالف کتاب ا هللاصواٍب نورًا، فما وافق کتاب ا

فانا  هللایها الناس ما جائکم عّنی یوافق کتاب ا«).  یا روایت دیگر از ایشان: ١٠/ ٢٧الشیعه، 
 ) ٦٩/ ١کلینی، کافی،  (» فلم اقله هللاقلته و ما جائکم یخالف کتاب ا
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 بایست میقاعدتا  ی کها هیعنی مثال گزارشی تاریخی از صحاب اند. افک عایشه

در بـاب  9پیـامربان ســر همیا گزارشی از دیگر  باشندشاهد اجرای این حد 

در باب چگونگی اجـرای حـد بـر  9پیامرباین ماجرا یا گزارشی از اهل بیت 

به عالوه روایـات بـا ایـن کـه  در دست نیست.  9پیامربر ـقاذفین بر همس

در ابتدا ادعا دارد که تهمت بـه عایشـه در همـه مدینـه پخـش شـده بـود و 

ین و انصـار در ایـن رابطـه از مهـاجر 9پیامربگفتند و  میهمه از آن سخن 

کنـد کـه  مـیافتادند، در انتهـا ادعـا  دیگر یکبه جان  ها کمک خواستند و آن

 که بسیار سوال بر انگیز است. تنها سه یا چهار تن در این رابطه حد خوردند

از آنجــا کــه روایــات افــک عایشــه در ادعــای اجــرای حــد بــر قــاذفین توســط 

ک ماریه چه نسخه شیعی و چه نسـخه سـنی اند و حتی روایات اف یگانه 9پیامرب

آزمایی این ادعـا بـا محـک قـرآن کـریم، الزم  کنند، راستی چنین ادعایی را مطرح �ی

�اید و از آن رو که قرآن در این مطلب رصاحـت نـدارد، جهـت نائـل شـدن بـه  می

 .بایست در اشارات قرآنی از این رویداد غور �ود واقعیت مطلب، می

 

پذیرش بـودن روایـات مشـهور و غیـر مشـهور افـک در غیر قابل  .۳-۳

 منابع فریقین به سبب اشکاالت اساسی در رابطه با اجرای حد

، چـه روایـات افـک کلیه روایات وارده در بـاب افـک در منـابع فـریقین

دارای اشکاالت اساسی در رابطـه بـا اجـرای  عایشه و چه روایات افک ماریه،

ن حل این اشکاالت، هیچ یک قابـل و بدو  هستند 9پیامربحد قذف توسط 
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پیش از متسک به قرآن برای حل این معضـل،  ها مرور بر آنپذیرش نیستند و 

 �اید. این اشکاالت به قرار زیرند: میالزم 

 

 وارد بر روایات مشهور افک عایشه در رابطه با اجرای حد تاشکاال مرور . ۳-۳-۱

بـه زن شـوهردار را  اگر آیات اول سوره نور که حکم حد خوردن قاذفین

بالفاصله  9پیامربکند، قبل از آیات افک نازل شده باشند، اوال باید  ابالغ می

زد و بـدین وسـیله از  مـیزنندگان به عایشه را حـد  بعد از بروز شایعه تهمت

کـه روایـت ادعـا دارد  صـورتیدر  ،کـرد میشیوع شایعه در جامعه جلوگیری 

ی اجرای حد در مسجد از مهـاجرین و تا یک ماه صرب کرد و به جا 9پیامرب

انصار یاری خواست. دوم این که روایت ادعا دارد شایعه پخـش شـده بـود و 

از آن خرب داشتند و کـار بـه جـایی رسـیده بـود کـه به جز عایشه همه مردم 

نیز به عایشه شـک کـرده بـود. امـا در نهایـت پـس از آمـدن  9پیامربحتی 

حـالی ها سه یا چهـار نفـر را حـد زد. در تن 9پیامرببرائت عایشه از آس�ن، 

به وجوب حد، هر کسی که این تهمت را تکرار  9پیامربدر صورت علم  که

 ست نه سه یا چهار نفر.ا ه  خورد میحد بایست  میکرده باشد، 

 

 اشکال وارد بر روایات افک ماریه در رابطه با اجرای حدمرور .  ۳-۳-۲

افک ماریه در منـابع شـیعه و  گرچه روایت حاصله از جمع بین روایات

تر از روایـات جمـع نشـده و نیـز روایـات  تر و قابل قبول اهل سنت، پیراسته
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روایـات افـک ماریـه در منـابع است اما، برخی اشکاالت وارد بر  افک عایشه

عامه و خاصه بر ایـن روایـت حاصـل از جمـع آن دو نیـز وارد اسـت کـه در 

منابع عامه و نیز منابع خاصه پاسخ بخش اشکاالت مربوط به افک ماریه در 

گفته شد. تنها یک اشکال پاسخ داده نشده باقی مانده بـود کـه از قضـا ایـن 

ا ترین اشکال وارد بر روایـات افـک ماریـه اسـت و هـم تـ اشکال، هم اساسی

کننده بـرای آن بیابنـد. و  پاسخی قانع اند کنون اندیشمندان مسل�ن نتوانسته

حکـم حـد قـاذفین بـه زن  ابـالغ کننـده ل سـوره نـورِ اگر آیـات او  ین کهاآن 

زننـدگان بـه ماریـه  شوهردار ، قبل از آیات افک نازل شده باشند، باید تهمت

انـد کـه نـه روایـت چنـین  خورده حـد می 9پیامرباز جمله بعضی همرسان 

تـرین  ادعایی دارد و نه چنین گزارش تاریخی وجود دارد.  این اشکال اساسـی

کننـده  ست و پاسخی قـانعا ه  به روایات افک ماریه وارد شداشکالی است که 

 شود. یبه آن در منابع متقدمین و متاخرین دیده �
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 �ست �و� � ��ارشات ��آن ���م، راه ��وج روایات ا� از �ن
 

 مقدمه .١-٤

از این نکته که دو گروه روایت افـک فـریقین، یکـی ادعـای انجـام حـد 

تـوان  مـیدارد و دیگری در این مورد کامال ساکت اسـت، را  9پیامربط توس

واجـب  9پیـامربیک روایت انجام حد بر  راویان برداشت کرد که به اعتقاد

ست. بنـابراین ا  دهدیگری انجام حد بر او واجب نبو راویان بوده و به اعتقاد 

 9ربپیامحد قذف به قاذفین توسط اجرای با بررسی وجوب یا عدم وجوب 

توان کلید حل این مشکل را بـه دسـت آورد. امـا از آنجـا کـه  میاز دید قرآن 

فرضـی در  پـیشقرار دارند،  ف در ترتیب مصحف پیش از آیات افکآیات قذ

پـیش از نـزول  9پیـامربکـه  تر محققین رویداد افـک وجـود دارد بین بیش
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پـس  ینبر قاذف اجرای حد ، پساند دهآیات افک از وجوب حد قذف باخرب بو 

شاید همه گیر بودن پـذیرش  ست.ا  هبر ایشان واجب بوداز نزول آیات افک 

فـرض، یکـی از عللـی باشـد کـه موجـب شـده روایـات افـک ماریـه  این پیش

بنـابر ایـن بـه همواره در مقابل روایات افک عایشه به عقـب رانـده شـوند. 

 آنامکان نادرسـت بـودن فرض،  صحت یا عدم صحت این پیشدنبال بررسی 

ــر  و را مــورد بررســی و مداقــه قــرار  9پیــامربعــدم وجــوب اجــرای حــد ب

 دهیم. می

 

 9پیامرببر  بررسی امکان عدم وجوب اجرای حد بر قاذفین،لزوم  .۴-۲

 اند ه، روایات افک عایشـ9پیامربحد توسط  کننده اجرای روایات مطرح

 چنانچه از نظر گذشت اگر آیات شامل حکم حد قذف، پس از آیات افک ،و 

بایست حـدی  �ی 9پیامربیعنی پس از اوج گرفنت شایعه، نازل شده باشند، 

شـود و  کرد چرا که حکم حد، عطف به ماسـبق �ی زنندگان اجرا می بر تهمت

زنندگان نیز به خاطر ندانسنت حکم معذور بودنـد. پـس ادعـای نـزول  تهمت

 کند �یحل از روایات افک عایشه مشکلی را نه تنها آیات قذف پس از افک 

و باید اذعان کنـیم آیـات قـذف قبـل از آیـه  افزاید میبلکه مشکلی را به آن 

اند. در نتیجه سوال همچنان بـاقی  افک و به ه�ن ترتیب مصحف نازل شده

با وجود علم به وجـوب حـد قـاذف، طبـق ادعـای  9پیامربماند که چرا  می

 تاخیر انداخت؟ تر به روایات افک عایشه اجرای حد را حدود یک ماه یا بیش
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از طرف دیگر توجه به این مطلب که هیچ روایت سبب نزول و گـزارش 

حد خوردن تعـداد قابـل مالحظـه و زیـادی از مسـل�نان در یـک  ازتاریخی 

وجود ندارد، و این که گـزارش افـک عایشـه مبنـی بـر  9پیامربزمان توسط 

گیـر شـدن مبنـی بـر فراچهار نفر نیـز بـا گزارشـات قرآنـی سه یا حد خوردن 

خوانی ندارد، ایـن احـت�ل را مطـرح و تقویـت  همتهمت در بین مسل�نان، 

به دلیلی که باید آن را پیـدا کـرد، اساسـا کسـی را  9پیامربکند که شاید  می

کسی را حد نزده باشـد، قطعـا زدن حـد بـه  9پیامربحد نزده باشد. اما اگر 

ل، این امکان که در ست. پس به عنوان یک احت�ا ه  ایشان واجب رشعی نبود

واجـب نشـده باشـد، قابـل  9پیـامرب، بـر ینقاذفبر رویداد افک اجرای حد 

از آنجا که قرآن در میان مسـل�نان بـه عنـوان معیـار اما طرح و توجه است. 

بــرای بررســی ســت، ا ه  تشــخیص رسه از نــارسه پذیرفتــه شدتحریــف نشــدنی 

نظر قرآن  دریافِت  رد وباید به قرآن رجوع ک این امکانصحت یا عدم صحت 

از طریـق  9پیـامربکریم در رابطه با امکان عدم اجـرای حـد قـذف توسـط 

بازخوانی و تدبر در آیات قذف و افک و سیاقی که در آن قـرار دارنـد، از آن 

 ،خوان با قرآن از جهت اجرا یا عدم اجـرای حـد رو که در گزینش روایات هم

 نقش شاخصی دارد، مفید فایده خواهد بود.
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بر عدم وجوب اجرای  ،رویداد افک . داللت پنهانی گزارشات قرآنیِ ٣-٤

 قاذفین  رحد ب

د کـه نکشـ گزارشات قرآنی، رویداد افک را به این صورت بـه تصـویر می

توسـط یـک گـروه بـه هـم  9پیامربشایعه تهمت ناروا به یکی از همرسان 

اآگـاهی شـود و بـه خـاطر ن پیوسته و دست به دسـت هـم داده، سـاخته می

جامعه اسالمی از طرز برخورد مومنانه با چنـین شـایعاتی، دهـان بـه دهـان 

 گیرد. اوج میوقفه  بیشود. بدین طریق شایعه  قل مجالس میگشته و نُ 

وجوب حد هشتاد رضبـه کننده نکته قابل توجه این که اگر آیات اعالم  

شـایعه نـازل زنندگان به زنان شـوهردار، پـیش از اوج گـرفنت  تازیانه بر تهمت

زننـده، هـم سـازندگان  بود، مسل� حداقل ترس از وجوب حـد بـر تهمت شده

افک و هم کسانی را که افک را دهان به دهان انتقال دادند، از این کار بـاز 

پــا  9پیــامرب ســـرو اصــوال شــایعه تهمــت نــاروا، آن هــم بــه هم داشــت می

د اعـالم حکـم رسد کـه بـا وجـو  . این مطلب خیلی بعید به نظر میگرفت ی�

زننده به زن شوهردار توسط قـرآن  حِد هشتاد رضبه شالق بر قاذف و تهمت

را علیـه  بـا ایـن وسـعت، افرادی جرات و جسارت داشته باشند تهمتـی  کریم

ساخته و پخش کنند و از حد و هشتاد رضبه شـالق  9پیامربهمِرس شخص 

 ها را حد نزند. نیز آن 9پیامربنداشته باشند، و  هراسیو مخالفت با قرآن 

دهـد  ست، نشان میا هپس گزارش قرآن مبنی بر این که شایعه اوج گرفت 

پـیش از اوج گـرفنت شـایعه قـاذف،  بر حکم حداعالم کننده وجوب که آیات 
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و هــم بــه  9پیــامربیعنــی ابــالغ حکــم حــد، هــم بــه نــازل نشــده بودنــد. 

آن چنـد روزی  است. پس از سازان، پس از اوج گرفنت شایعه انجام شده شایعه

پراکنان فرصـت داده شـده تـا یـا چهـار شـاهد بـرای  سازان و شایعه به شایعه

تهمت ناروایشان بیاورند یا مفتضـح شـوند و بـس کننـد. آنچـه مسـلم اسـت 

سازان نتوانستند شاهدی بر تهمتشان بیاورند چون در آیـات افـک کـه  شایعه

چـرا «پرسـد  ان میاندک زمانی پس از آیات قذف نازل شد، خداونـد از مومنـ

 تهمت ناروایشـان نیاوردنـد؟ و حـال سازندگان تهمت، چهار شاهد بر راستی

   ١.»گویانند که نتوانستند شاهد بیاورند نزد خدا از دروغ

دلیل دیگر بر این که وجـوب حکـم حـد بـر قـاذف، پـس از اوج گـرفنت 

ْونَـُه إِْذ تَلَ « نازل شده است عبارت قرآنـی  9پیامربشایعه نسبت به همرس  قَّ

َهيِّنـاً َو ُهـَو   ِبأَلِْسنَِتُكْم َو تَُقولُوَن ِبأَفْواِهُكْم ما لَيَْس لَُكْم ِبـِه ِعلْـٌم َو تَْحَسـبُونَهُ 

پراکنان در زمانی که ایـن  دهد شایعه باشد که نشان می می ٢»ِعنَْد اللَِّه َعظيٌم 

ــه دهــان پخــش می ــاچیز و ســبک شــایعه را دهــان ب ــاری ن ــد، آن را ک  کردن

پنداشتند نه گناهی بزرگ. این خود دال بر آنست که مردم حتی تـا زمـان  می

اوج گرفنت شایعه، در مورد این که تهمت زدن به زن شوهردار گناهی بـزرگ 

شـود،  حـد واجـب میدر صورت نداشنت چهار شاهد، زننده  است و بر تهمت

شـده  اند پس آیه قذف بایـد پـس از بـاال گـرفنت شـایعه نـازل آگاهی نداشته

                                                                        

 .١٣النور، ١
 .١٥النور، ٢



 سر بر آستان قرآن تا تبیان ماجراي افک   112

 باشد. 

تــوان نتیجــه گرفــت از آن رو کــه نــزول حکــم حــد  در نهایــت می

ست، و ایـن کـه حکـم عطـف ا ه  قاذف، پس از اوج گرفنت شایعه رخ داد

شود و انجام مجازات و کیفـر حـد، بـدون هشـدار قبلـی  به ماسبق �ی

ــه تهمت ــد ب ــک زدن ح ــداد اف ــت، در روی ــه نیس ــر  عادالن ــدگان، ب زنن

بود. نیز بنا به دالیل ذکر شـده همـه قـاذفین از  واجب نشده 9پیامرب

کیفر حد رهایی یافتند امـا پـس از نـزول آیـات قـذف، برخـی مـردم از 

روی دالیل ای�نی و برخی به خـاطر پرهیـز از حـد خـوردن و رسـوایی، 

 نقل شایعه را متوقف کردند و شایعه خاموش شد.

 

 شایعه حد قذف تا زمان اوج گرفنتحکم . دلیل تاخیر نزول ٤-٤

اکنون ممکن است این سوال پیش بیاید کـه چـرا خداونـد حـد قـذف را 

آن قـدر اوج نگیـرد و  9پیـامربزودتر نازل نکرد، تا شایعه تهمت به همرس 

آن همــه ســختی و فشــار را از جانــب بســیاری اصــحابش، تحمــل  9پیــامرب

تواند ه�ن سنت همیشگی الهی یعنی آشکار کـردن  نکند؟ علت این امر می

ن و کفر و نفـاق و حتـی درجـات ایـ�ن باشـد. در ایـن جریـان اصـحاب ای�

ای بودنـد کـه تهمتـی علیـه  گروه گـروه شـدند. یـک گـروه عصـبه 9پیامرب

را ساختند و به جامعه اسالمی تزریق کردنـد. گـروه دیگـر  9پیامربر ـهمس

مومنانی بودند که شایعه را بدون تحقیق پذیرفته و دهان بـه دهـان انتقـال 
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 9پیـامربکـه در کنـار  یتا نقل هر مجلس شد و گروهی نیـز مومنـان دادند

. پس از نزول و این شایعه را نه پذیرفتند و نه پخش کردند ثابت قدم ماندند

شاهدی علیه و این که سازندگان شایعه ترس از حد خوردن حد قذف، وجوب 

باعـث توقـف شـایعه شـد و ایـن در حـالی بـود کـه نداشـتند،  9پیـامربر ـهمس

   جدا و مشخص شده بودند. از نظر درجات ای�ن ی مختلفها ریانج

 

 مدت زمانی پس از آیه قذفتا  آیات افکنزول تاخیر دلیل . ۴-۵

آیات افک و آیات قذف در یک زمان  دارند که میعالمه طباطبایی بیان 

کـه کند  یی کالمی است شک �ها کسی که عارف به اسلوبو  اند ه نازل نشد

یعنی گـروه آیـات شـامل (قبلی  آیاتخر گروه آیات مربوطه، با آیه افک تا آ 

فاصـله زمـانی بـین نـزول وجود اما چرا  ١آیه قذف) هیچ گونه اتصالی ندارد.

این دو گروه آیات شامل آیه قذف و افک در مصلحت الهـی قـرار گرفـت بـا 

ایجاد شده جریان اجت�عی توطئه و این که آیه قذف و افک مربوط به یک 

 ؟ بود 9یامربپعلیه 

رســد بـا نـزول آیــات قـذف و عـدم نــزول آیـات افـک، بــه  مـیبـه نظـر 

داده شـد تـا بـر بهتـان خـود چهـار شـاهد  چند روزهسازندگان افک فرصتی 

تا ناتوانی آن عصبه سازنده شـایعه بـه همگـان نشـان داده و اثبـات بیاورند، 

                                                                        

و العارف بأسالیب الکالم ال یرتاب في أن : «...  ۱۰۵/ ۱۵المیزان، نک: طباطبایی،  ١
ْفِك «قوله:  ِذیَن جاُؤ ِباْإلِ  ».اآلیات منقطعة عما قبلها»  ِإنَّ الَّ
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ــه مــا فرصــت داده می  هــاشــود و آن ــد اگــر ب  شــد شــاهدان خــود را نگوین

نزد مردم  به این ترتیب این گروه عصبه که سازندگان افک بودند، آوردیم. می

سـپس  ه و سیاهی درون و  نفاق آنان به وضوح آشکار شد.کامال مفتضح شد

آیات افک نازل شده اعالم کرد اینان چون نتوانستند شاهد بیاورند، نزد خـدا 

اند کـه  ی انجام دادهکنندگان شایعه نیز خطای پخش این که و گویانند از دروغ

نــزد خــدا بــس بــزرگ اســت. بــه ایــن ترتیــب خداونــد چیــزی را کــه خــود و 

برای مومنین اثبات کرد و درجات مختلـف ایـ�ن و دانستند،  می 9رسولش

از  .و اثبـات شـدنفاق افراد جامعه اسالمی به خودشان و دیگران نشان داده 

ی مقابله با آن در ها آن گذشته یک آسیب بزرگ اجت�عی نیز شناسایی و راه

 آیات قرآن به مومنان گوشزد شد.

 

 ، داستانی ساختگی9پیامرب. اجرای حد بر قاذفین در رویداد افک توسط ٦-٤

بنابر استدالالتی که از نظر گذشت، روایات افک عایشـه، از نقطـه نظـر 

اجرای حد، دارای اشکال اساسی وحد خوردن چهار نفر طبق ادعـای روایـات 

در تقابل اساسی با گزارشات قـرآن از رویـداد افـک قـرار دارنـد. افک عایشه 

 9پیـامربر ـزنندگان به همس تهمتچهار نفر از بنابراین اجرای حد قذف بر 

رود  توسط ایشان یک داستان ساختگی است و دروغی تاریخی به شـ�ر مـی

اند، ایـن داسـتان سـاختگی،  که چون روایات افک عایشـه بـه شـهرت رسـیده

اد زیادی از دانشمندان مسـل�ن و عـوام، حقیقـی تصـور شـده و توسط تعد
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پذیرفته شده است.  اما اکنون که بـا اسـتدالل مشـخص شـد ایـن داسـتان بـا 

در پذیرش آن به طـور جـدی جا دارد گزارشات قرآنی در تقابل اساسی است، 

 .شودتجدید نظر 

          

 افک بندی نتایج حاصل از گزارشات قرآنی رویداد جمع .٧-٤

ان ســر رویداد افـک مربـوط بـه زدن تهمـت نـاروا بـه یکـی از هم -١

 ست.ا  دهبو  9پیامرب

و متشـکل از  دسـت هماین دروغ بزرگ و تهمـت نـاروا را گروهـی  -٢

 مسل�نان، ساختند. خودِ 

تـر و گنـاه او  در ساخنت این تهمت، سهم یک مـرد از دیگـران بـیش -٣

 ست.ا  دهتر بو  بزرگ

ن شـایعه را بـدون تحقیـق دهـان بـه تعداد زیادی از مسـل�نان ایـ -٤

 کردند این کار گناهی بزرگ باشد. دهان پخش کردند، در حالی که فکر �ی

در زمانی که شایعه به اوج خود رسید، آیـات قـذف شـامل وجـوب  -٥

در صـورت نیـاوردن چهـار شـاهد،  9پیامربزنندگان به همرس  حد بر تهمت

 نازل شد.

 شایعه فروکش کرد.بیاورند و عه نتوانستند چهار شاهد سازندگان شای -٦

سازان و خطاکار بـودن  گو بودن شایعه آیات افک نازل شده و دروغ -٧

 ارائه کرد.را کار برخورد صحیح با چنین شایعاتی  پراکنان و راه شایعه
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چون حکم حد قذف پس از بـه اوج رسـیدن شـایعه، ابـالغ گردیـد؛  -٨

ه ماسـبق موظف به اجرای حد نشد چرا که حکم رشعـی عطـف بـ 9پیامرب

 شود. �ی

 کنندگان آن، هیچ یک حد نخوردند. سازندگان تهمت و پخش -٩

 



 

 
 
 
 

 

 9���� ��یده ��آ�ی: �دم و�وب ا��ای �د � �ذ��ن، � ��� 

 مقدمه .١-٥

به طور خالصه گزارشات تاریخی قرآن در باره رویداد افک که مبنـی بـر 

و نیز شایع کردن تهمت نـاروا  مشارکت تعداد زیادی از مسل�نان در ساخنت

باشد، و این که در تاریخ، حـد زدن تعـداد زیـادی از  می 9پیامرببه همرس 

اسـت، ایـن  برهـه تـاریخی گـزارش نشده هیچدر  9پیامربمسل�نان توسط 

اساسـا کسـی را حـد  9پیـامربکند کـه شـاید  مطرح و تقویت میاحت�ل را 

بنـی بـر بـاال گـرفنت شـایعه در نزده باشد. از طرفی ه�ن گزارشـات قرآنـی م

سـازد کـه حکـم حـد قـاذف پـس از اوج  جامعه اسالمی، به ذهن متبـادر می

است واال ترس از تازیانه خوردن قطعا جلـوی بـروز و  گرفنت شایعه نازل شده

پراکنان  گرفت. به عالوه گزارش قـرآن در مـورد شـایعه باال گرفنت شایعه را می
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م و تحقیق دهان به دهان پخـش کردنـد و مبنی بر آن که تهمت را بدون عل

شمردند، داللت دارد که مسل�نان حتی تا  می (دقت شود) این را کاری سبک

به زن شوهر دار آگاه  نارواتهمت زدن زمان اوج گرفنت شایعه، از بزرگی گناه 

نبودند و این نیز دال بـر آن اسـت کـه حکـم حـد قـاذف پـس از اوج گـرفنت 

  ست.ا ه  شایعه نازل شد

اسـت،  در نهایت از آنجا که حکم حد پس از اوج گرفنت شایعه نازل شده

 ســربـه همزننـدگان  شـود، زدن حـد بـر تهمت و حکم عطف به ماسـبق �ی

ریح قـرآن آنـان ـهـر چنـد بـه تصـ است واجب نبوده 9پیامرب، بر 9پیامرب

 مرتکب گناهی شده بودند که نزد خدا بسیار بزرگ بود.

 

آزمـایی  م وجوب اجرای حد بر قاذفین بر راستینتیجه پذیرش عد .٢-٥

 روایات افک عایشه 

 9پیـامربچنانچه دیدیم ادعای روایات افک عایشه در رابطه با این که 

نفر اجرا کرد،  سه یا چهارحد را یک ماه پس از بروز شایعه و آن هم تنها بر 

یرش عدم کرد. اما با پذ میاشکال اساسی بدون پاسخی را بر این روایات وارد 

شود و  میتری تبدیل  وجوب اجرای حد بر قاذفین این اشکال به اشکال بزرگ

آن این که ادعای اجرای حد در این روایت، از اساس دروغ و در تقابل آشکار 

افک عایشه روایت ظاهرا  با اشارات آیات قرآن در گزارش رویداد افک است.

گزارشات تاریخی قرآن،  ش�رش در درون خود و تضادهایش با با تناقضات بی
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البته این مسئله که آیا روایـات افـک است.  خود یک افک تاریخی را رقم زده

ست یا توسط دیگرانی ساخته و به ا ه  عایشه نقل شدبانو واقعا توسط عایشه 

ــط  ــی از آن توس ــا بخش ــده و ی ــبت داده ش ــان نس ــت اوایش ــده و  روای ش

مطلبـی اسـت کـه شـده، سـاخته و بـه آن اضـافه  دیگـرانیی توسط  هابخش

 طلبد.  میبه یاری  را تحقیقی مستقل و البته بسیار مشکل

 

 آزمایی راسـتی. نتیجه پذیرش عدم وجوب اجرای حد بر قاذفین بر ٣-٥

  روایات افک ماریه

شـد  ترین اشکالی که از دیرباز به روایات افک ماریه وارد می اساسیچنانچه دیدیم 

ـنی، سـخنی از این بود که چرا این دسته روایات ، چه در نسخه شیعی و چه در نسخه س

ـامربآورند؟ ایـن اشـکال کـه  زنندگان، به میان �ی حد زدن تهمت زننـده بـه  تهمت 9پی

همرسش را حد نزند، در صورتی که آیه قذف در ترتیب قرآن قبل از آیه افک اسـت، بـه 

ـاکنون، همـواره  حدی جدی و اساسی به نظر می ـات افـک رسید که از صدر اسالم ت روای

شدند. اما با استدالالتی کـه از  ماریه در مواجهه با روایات افک عایشه به عقب رانده می

ـات افـک ماریـه نیسـت  نظر گذشت، می بینیم که این اشکال، نه تنها نقطه ضـعف روای

بلکه نقطه قوت این روایات است زیرا گزارشات قرآنـی دال بـر آننـد کـه اجـرای حـد بـر 

ـابراین پـذیرش عـدم وجـوب اجـرای حـد بـر ا ه  واجب نبود 9پیامربقاذفین بر  ست. بن

شود، اشکال اساسـی  میکه از گزارشات قرآنی رویداد افک استنتاج  9پیامربقاذفین، بر 

ـات افـک ماریـه را  روایات افک ماریه را تبدیل به نقطه قوت این روایات، و صـحت روای
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 ازد.س آشکار ساخته و مصداق حقیقی آیه افک را مشخص می

 

تقابــل . نتیجــه پــذیرش عــدم وجــوب اجــرای حــد بــر قــاذفین بــر ٤-٥

 9پیامربعصمت  روایات افک با کلیه

چنانچه دیدیم متـامی روایـات افـک فـریقین، افـک عایشـه و نیـز افـک 

بودنـد. بنـا بـر  9پیامربماریه، از نقطه نظر اجرای حد در تقابل با عصمت 

متـامی دادیم بایـد  میصل قرار را پذیرفته شده و ا 9پیامرباین اگر عصمت 

شمردیم. این مطلب بـه نوبـه خـود باعـث  میمردود  روایات افک فریقین را

تـاریخی بـرای مـاجرای افکـی کـه قـرآن روایـت ازای  مابـهشد که نتوانیم  می

در روایات بیابیم که با توجه به اهمیت رویداد افک گزارش شده در  ،کند می

ی گذشته، پذیرش این که ها به بحث نگاهیبا  �اید. اما میقرآن، بسیار بعید 

موظف و مامور به اجرای حد نبوده و بر هیچ کس نیز حد جـاری  9پیامرب

 و نیز روایـات افـک ماریـه، بـدان 9پیامربدهد که عصمت  مینکرد، نتیجه 

. یعنی هـم روایـت در تقابل نیستند ،گویند یسخن از اجرای حد �که جهت 

ــ ــول و هــم تاییدکنن ــل قب ــا  و همده قاب ــامربعصــمت خــوان ب  اســت. 9پی

رفت انجـام داده،  گونه که انتظار می وظیفه رشعی خویش را ه�ن 9پیامرب

در انجـام حـد نکـرده، بلکـه اجـرای حـد بـر او  یاه�ل یا تعللـهیچ گونه و 

گـزارش  ازای روایتی نیز برای رویداد افکِ  هماب. ضمن اینکه ستا دهواجب نبو 

  .وجود داردشده در قرآن 



 

 
 
 
 

 � ����ی رویداد ا� و ��ایی
 

 مقدمه. ١-٦

در پاسخ به این سوال که مصداق واقعی رویداد افک گزارش شده توسط قرآن 

یعنی  9پیامرباز آنجا که در منابع روایی تنها دو تن از همرسان  کیست باید گفت

د، و نیز با توجه ان بانو عایشه و بانو ماریه به عنوان مصداق آیات افک معرفی شده

سـخنی  9پیـامرببه این که روایات افک ماریـه اصـوال از حـد زدن کسـی توسـط 

افک عایشه در تطابق  توان گفت روایات افک ماریه نسبت به روایات گویند، می �ی

و مصداق واقعی آیـه افـک را  با گزارشات قرآن از رویداد افک هستند خوانی و هم

سـاله  ١٤٠٠گـرد و غبـار  بـا تکانـدنرای افـک اما چیسـتی مـاج .سازند میمشخص 

ر قرآن ـبا زانو زدن در محض، و به شهرت رسیده روایات رسه و نارسه در هم آمیخته

 شود: به صورت زیر درک می
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روایات گزارشات قرآنی و افک از جمع بین  ماجرای. درک چیستی ٢-٦

 افک ماریه در منابع فریقین

ت افک ماریه در منـابع عامـه و شود که روایا میبا کمی دقت مشخص  

توانند دو بخش جـدا شـده از یـک رویـداد تـاریخی روایـت شـده  میخاصه 

کــه مــی تــوان آن را دو ، توســط منــابع روایــی دو گــروه از مســل�نان باشــند

جمع این دو روایت تـاریخی بـا روایت تاریخی از یک رویداد تاریخی نامید. 

ست، به عـالوه گزارشـات قرآنـی از حذف مواردی که در تقابل با آیات قرآن ا

ما را به حـدس بخشـی از ایـن  با محور قرار دادن این گزارشات، یداد افکرو

گـر داسـتان بـه ایـن شـکل  تواند بیـان میشود و  میماجرای تاریخی رهنمون 

   :باشد

در ســال هفــتم هجــری ماریــه بــه همــراه خــواهرش ســیرین از طــرف «

ه هدیه فرستاده شدند. ماریه عـالوه برای پیامرب ب حاکم قبطی مرصمقوقس، 

 حـاکمبر زیبایی بسیار، دارای تربیت واال و نزد قبطیان صاحب منزلـت بـود. 

ای را کـه بعـدها بـه مـابور یـا جـریح معـروف شـد  به همراه ماریه، خواجـه

پیامرب  او را خدمت کند. ،فرستاده بود تا کارهای شخصی ماریه را انجام داده

. ماریـه توسـط پیـامرب ایگی همرسان دیگرش منزل دادابتدا ماریه را در همس

ای�ن آورد و اسالم و ای�نش نیکـو و مالـک قلـب رسـول  با اسالم آشنا شد و

ان ســر شد. این مسئله و زیبایی بسیار او موجـب حسـد بعضـی هم 9خدا

از دسـت  به طوری که شکیبایی خویش را دررابطـه بـا اوشد،  9رسول خدا
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یامرب زاری کرد و پیامرب او را بـه بـاغی کـه در اطـراف دادند. پس ماریه نزد پ

منتقل کرد. این باغ  و بعدها به مرشبه ام ابراهیم معروف شد، مدینه داشت

در  ،دور از تراکم شهری مدینه آن روز بود، و مابور کـه مـردی مجبـوب بـود

این باغ کارهای مردانه خانـه ماننـد آوردن آب و هیـزم و مایحتـاج را بـرایش 

داد و همدم تنهایی او نیز بود. انـدک زمـانی بعـد در سـال هشـتم  م میانجا

ان پیـامرب ســر بر برخی همهجری ماریه فرزندش ابراهیم را باردار شد و این 

فرصـت را از منافقـان و اهـل افـک  در همین زمان گروهـی بسیار گران آمد.

در رابطـه بـا فرزنـدش ابـراهیم  9پیـامرب ســربـه ماریـه هممغتنم شمرده 

مـابور بـه دروغ خـود را  ی ساختند مبنی بر این کها هشایع. آنان تهمت زدند

 9پیامربدر ارتباط است و فرزند ماریه، از آن  اوماریه با مجبوب خوانده و 

 . پس این دروغ را در میان مسل�نان پخش کردند و در بین این گـروهِ نیست

در  امـا سـتا هتـری داشت د نقـش اساسـی و بـزرگیک مر  ،ساز شایعه ی عصبه

در باب تهمت به ماریه، کیست قرآن کریم و روایات فریقین  اومورد این که 

طی مـدت هشـت سـال در مدینـه از  9پیامرباز آنجا که  ١رصاحتی ندارند.

                                                                        

ا َلُکْم : «١١النور،  ١ ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُکْم ال َتْحَسُبوُه َشر ذیَن جاُؤ ِباْإلِ َبْل ُهَو َخْیٌر َلُکْم ِلُکلِّ ِإنَّ الَّ
ی ِکْبَرهُ  ذي َتَولَّ ْثِم َو الَّ در حقیقت،  «یعنی: » ِمْنُهْم َلُه َعذاٌب َعظیٌم   اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اْکَتَسَب ِمَن اْإلِ

] را  ای از شما بودند. آن [تهمت ] آوردند، دسته ] را [در میان کسانی که آن بهتان [داستان افك
] است. برای هر مردی از  د تصّور مکنید بلکه برای شما در آن مصلحتی [بودهشّری برای خو

] همان گناهی است که مرتکب شده است، و آن کس از ایشان  آنان [که در این کار دست داشته
 ».که قسمت عمده آن را به گردن گرفته است عذابی سخت خواهد داشت
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، با این کـه برخـی از ه بودهیچ یک از همرسان دیگرش صاحب فرزندی نشد

گر از شوهران پیشین خود دارای فرزندانی بودنـد، آنان جوان و نیز برخی دی

مورد پذیرش عوام قرار گیرد. پـس شـایعه بـین  توانست به رسعتاین شایعه 

پخش شد و طبق گزارشات قرآن بین مسل�نان دهـان  اصحاب و مردم مدینه

به دهان گشت و مسل�نان تنها از روی گ�ن بد چیزی را تکرار کردند که به 

ایــن شــایعه را آســان  کــردند. مســل�نان ســاخنت و شــایع آن علمــی نداشــتن

شـاید برخـی از  ١.بـودنزد خدا گناهی بـس عظـیم انگاشتند، در حالی که  می

تهمـت علیـه ماریـه از جانـب مسـل�نان  ی شـایعهسـاخت  این آسان انگاریِ 

 آمـد 9پیـامربهم در نقش یک کنیز به خانه مربوط به این باشد که ماریه 

برخی همرسان ی نداشت تا مدافع او باشند. ا هقوم و قبیل و هم در عربستان

پیامرب از جمله عایشه و حفصه نیز این مطلب را باور کرده و تکرار کردنـد و 

گناهی ماریـه،  برای اثبات بی 9نیز رساندند. پیامرب 9پیامربآن را به گوش 

را برای تحقیـق فرسـتاد و بـه او دسـتور قتـل مـابور درصـورت  7علیامام 

متوجه شد که مابور مجبـوب اسـت و آن  7علیت شایعه را داد. امام صح

اعـالم کـرد و او را  9پیـامرب. جربئیل برائت ماریه را بـه به پیامرب خرب دادرا 

                                                                        

ْلِسَنتِ : «١٥النور،  ١
َ
ْوَنُه ِبأ نًا ِإْذ َتَلقَّ ْفواِهُکْم ما َلْیَس َلُکْم ِبِه ِعْلٌم َو َتْحَسُبوَنُه َهیِّ

َ
ُکْم َو َتُقوُلوَن ِبأ

های  گرفتید و با زبان ] را از زبان یکدیگر می آن گاه که آن [بهتان «یعنی:» َعظیٌم  هللاَو ُهَو ِعْنَد ا
هل و ساده است با پنداشتید که کاری س گفتید و می خود چیزی را که بدان علم نداشتید، می

 ».اینکه آن [امر] نزد خدا بس بزرگ بود
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نازل شد و وجوب حد بر قاذفین به آیات قذف ، پدر فرزندش ابراهیم خواند

ــان فاســقند وزن شــوهردار   در صــورت نداشــنت چهــار شــاهد و ایــن کــه آن

شهادتشان تا ابد پذیرفته نیست، مگر این کـه توبـه و اصـالح کننـد، را اعـالم 

بـرای که یک گروه متشکل و به هم پیوسته بودنـد، داشت. سازندگان شایعه 

اثبات حرفشان ملزم به آوردن چهار شاهد بودند ولی طبـق گزارشـات قـرآن، 

ریان اجت�عی ج و شایعه رو به خاموشی نهاد. نتوانستند چهار شاهد بیاورند

و همرس و فرزنـدش بـه  9پیامربآبروی علیه  منافقان و اهل افکتلخی که 

اتهـام قـرار  معـرضراه انداخته بودند، معکوس شد و ایـن بـار خودشـان در 

پس آیـات سـآرامـش یافتنـد.  9پیـامربگرفتند و مومناِن ثابت قدم در کنار 

دسـت بـه د گروهـی ان که این شـایعه را سـاختنافک نازل شد و اعالم کرد آن

این برای شـ�  فکر نکنید. ش� بودند خود ش�بسته از  و همدست هم داده 

براى هر مردى از آنـان كيفـرى بـه ميـزان  خیر است و تانرش است بلکه برای

كـه بخـش عمـده آن را بـر عهـده  مـردگناهى است كه مرتكـب شـده، و آن 

ندگان شـایعه تهمـت پس اعالم کرد ساز ست، برايش عذاىب بزرگ است. ا هگرفت

گویاننــد، نیــز  نــاروا کــه نتوانســتند چهــار شــاهد بیاورنــد نــزد خــدا از دروغ

رسزنـش کـرد کـه چـرا بـا که در دام این گروه افتادند، مسل�نان ساده دل را 

شنیدن آن افک به خود گ�ن نیک نربدند (بلکـه بـه سـازندگان افـک اعـت�د 

نیده و بازگو و پخـش کردنـد و کردند) و چیزی را که به آن علمی نداشتند ش

آن را ساده انگاشتند حال آنکه نزد خـدا بـزرگ بـود، و آنـان بـه جـای بـازگو 
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خواندنـد و بـه گفـنت آن دهـان  مـی »بهتانی عظیم«کردن آن افک باید آن را 

پس خداوند به مومنان هشدار داد که دیگـر هرگـز گـرد چنـین گشودند.  ی�

ل و رحمـت خداونـد نبـود بـه خـاطر گناهی نگردند و نیز ایـن کـه اگـر فضـ

مومنـانی برخی  رسید. می آناند، عذابی بزرگ به نماجرایی که در آن فرو رفت

که ثابت قدم در کنار پیامرب مانده بودند و شایعه را نه پذیرفته و نـه اشـاعه 

که  یپراکن ساز یا شایعه دیگر به افراد شایعه م گرفته بودندداده بودند، تصمی

  َو ال يَأْتَـلِ «امـا آیـه  ١مرب را رعایت نکرده بودند انفاق نکنندحرمت حریم پیا

َعِة أَْن يُؤْتُوا أُوِيل الُْقْرىب   َو الَْمسـاكَ� َو الُْمهـاِجريَن يف  أُولُوا الَْفْضِل ِمنُْكْم َو السَّ

ُه لَ لْيَْعُفـوا َو لْيَْصـَفُحوا أَ  َسبيِل اللَِّه وَ  وَن أَْن يَْغِفـَر اللـَّ ُه َغُفـوٌر ال تُِحبـُّ ُكـْم َو اللـَّ

امـا  گذشـت فرمانشـان داد.و آنان را از این کار بازداشت و به عفـو  ٢»رَحيمٌ 

، به کسانی کـه بـه دسـتور الهـی  متوالی ، در سه آیهبالفاصله پس از این آیه

ی بـس هشدار  ه بودند،در امور دنیایی مورد عفو و گذشت مومنان قرار گرفت

لعنـت الهـی در  مسـتوجبان خطایی عظیم و تا بدانند کارش ه شدداد بزرگ

دارنـد از  فرصـتدنیا و آخرت بوده اسـت و شـاید ایـن ترغیبـی بـود کـه تـا 

کارشان توبه کنند و نپندارند چون خـدا دسـتور عفـو و گذشـت بـه مومنـان 
                                                                        

و قیل نزلت في جماعة من الصحابة أقسموا : « ٢١٠/ ٧ مجمع البیان في تفسیر القرآن،  ١
 ».ء من اإلفك و ال یواسوهم عن ابن عباس و غیره علی أن ال یتصدقوا علی رجل تکلم بشي

به  ] مال[دولتان شما نباید از دادِن  داران و فراخ و سرمایه«: یعنی: ٢٢النور،   ٢
خویشاوندان و تهیدستان و مهاجران راه خدا دریغ ورزند، و باید عفو کنند و گذشت نمایند. 

 ».مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید؟ و خدا آمرزنده مهربان است



 127   ها چیستی رویداد افک و چراییم ـ ششصل ف 

همــه . خداونــد بــه آنــان و بــه داده اســت، خطایشــان کوچــک بــوده اســت

خـرب  ، كسا� كه به زنـان پاكـدامِن ىبگ�ن ىب«در همه اعصار فرمود:   هاانسان

انـد،  دهند، در دنيا و آخرت لعنت شـده [از همه جا] و با ا�ان نسبت زنا مى

هــا و  و بــراى آنهــا عــذاىب ســخت خواهــد بــود . در روزى كــه زبــان و دســت

دهنـد. آن روز  دادند، شهادت مـى پاهايشان، بر ضد آنان براى آنچه انجام مى

دهد و خواهند دانست كـه خـدا  را به طور كامل مىخدا جزاى شايسته آنان 

 ».١»ه�ن حقيقت آشكار است

چنین داستانی از جمع بین روایات افک ماریه در منابع عامـه و خاصـه 

ــذف  ــی و ح ــات قرآن ــرار دادن گزارش ــل ق ــا اص ــه ب ــی، البت ــات قرآن و گزارش

   .آید میدست  هایی از روایت که در تقابل با قرآن است به بخش

از جمله عایشـه از ایـن گـروه بـوده و  9پیامرببرخی همرسان این که 

باور و تکرار کـرده باشـند، مطلبـی  9پیامربشایعه را در مورد همرس دیگر 

 . دوماند ه معصوم نبود 9پیامربچراکه اوال همرسان  غیرقابل پذیرش نیست.

این گناهی نبود که بر آنان خوردن حد را واجـب کنـد چـون پـیش از  این که

سوم جوب حد بر زننده تهمت به زن شوهردار به آنان اعالم نشده بود. آن و 

از بزرگـی  ،9پیـامربان ســر ، از جمله همبنا به گفته قرآن مسل�نان این که

                                                                        

ذیَن َیْرُموَن اْلُمْحَصناِت اْلغاِفالِت : «٢٥-٢٣النور،   ١ ْنیا َو   ِإنَّ الَّ اْلُمْؤِمناِت ُلِعُنوا ِفي الدُّ
ْرُجُلُهْم 

َ
ْیدیِهْم َو أ

َ
ْلِسَنُتُهْم َو أ

َ
ِبما کاُنوا َیْعَمُلوَن .   اآلِْخَرِة َو َلُهْم َعذاٌب َعظیٌم . َیْوَم َتْشَهُد َعَلْیِهْم أ

یِهُم  نَّ ا هللا  َیْوَمِئٍذ ُیَوفِّ
َ
 َو اْلَحقُّ اْلُمبیُن.هُ  هللادیَنُهُم اْلَحقَّ َو َیْعَلُموَن أ
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. ١انگاشـتند مـیگناه تهمت به زن شوهردار آگاه نبودند و آن را کـاری سـاده 

از روی  9پیـامربان ســر گاه بعضی هم که گهاین شاهد دیگر بر این مطلب 

گفتنـد  مـیحسادت یا نادانی یا به علل دیگر سخنانی در مورد بعضی دیگـر 

در ایـن مـوارد  9پیـامربشـد و  مـی هـا یی بـین آنهـا که منجـر بـه درگیری

روایـات بسـیاری اسـت کـه از درگیـری بـین عایشـه و  ٢،کـرد میگیری  موضع

درگیـری و یا  گفتند میدیگر  یا سخنانی که علیه یک 9پیامربهمرسان دیگر 

پیـامرب را   هـاکـه ایـن درگیری حکایـت دارد ٣بین او و بعضی بستگان پیـامرب

. از جملـه ترمـذی از عایشـه روایـت شد یا موجب خشم او می کردهناراحت 

گونه اسـت (بـا دسـت نشـان  گفتم ای رسول خدا صفیه زنی این«کند که:  می

گـر بـا آب ) گفت سخنی گفتی که ا9پیامربداد که او کوتاه است) پس او (

                                                                        

نًا َو ُهَو ِعْنَد ا: «...١٥النور،  ١  ».َعظیٌم  هللاَتْحَسُبوَنُه َهیِّ
 رسید. گرفت یا به جهتی دیگر مطلب به گوش پیامبر می البته اگر کار باال می ٢
اسکافی روایت می کند روزی وقتی پیامبر آهسته با امام علی صحبت می کرد، عایشه   ٣

گذاری.  کند که از نه روز یک روز از آن من است و آن را هم تو برایم نمی ش میبه امام پرخا
گوید سوگند به خدا هیچ کس از اهل بیت من و  جز  پیامبر خشمگین می شود و به عایشه می

شود. : اسکافی معتزلی، المعیار  آن ها با علی دشمنی نمی کند جز این که از ایمان خارج می
علیه  هللاصلی ا هللاهجمت علیهما فقلت: یا علي إنما لي من. رسول ا«...  :٢٩و  ٢٧والموازنة، 

علیه وسلم غضبانا  هللاصلی ا هللامن تسعة أیام یوم، فال تدعني ویومي؟ فأقبل علي رسول ا
ال یبغضه أحد من أهل بیتي وغیرهم إال خرج من اإلیمان، وإنه مع  هللامحمرا وجهه، فقال: وا

 !...».الحق والحق معه
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. نیـز در سـنن ابـی داود آمـده کـه: ١»کنـد مـیها را آلوده  دریاها بیامیزد، آن

را از خوردن عسل در خانه زینب  9پیامربعایشه و حفصه تبانی کردند تا «

َو ال نِسـاٌء ِمـْن  «واحدی در اسباب النزول ذیل آیـه  . ٢»بنت جحش بازدارند.

ايـن قسـمت از آيـه دربـاره دو «آورده که ...» نَّ أَْن يَُكنَّ َخْ�اً ِمنْهُ   نِساٍء َعىس

كردند چـون پشـت  نازل شد كه ام سلمه را مسخره مى 9تن از زنان پيغمرب

هـايش را گـره زده بـود  كمرش را سبنيه (نوعى پارچه سفيد) پيچيده و گوشه

كشـد، بـه زبـان سـگ  كه آويزان بود. عايشه گفت: بب� چى به دنبـالش مـى

انـس گويـد: زنـان «نیز آورده که:  ٣».اش كردند ونه مسخرهماند؛ و بدين گ مى

                                                                        

إن صفیة امرأة وقالت بیدها هکذا  هللافقلت یارسول ا: «٤/٦٦٠ترمذی، سنن الترمذي،  ١
 ».      کأنها تعني قصیرة فقال لقد مزجت بکلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج

َعْنَها، َزْوَج  هللا...َسِمْعُت َعاِئَشَة َرِضيَ ا - ٣٧١٤: « ٣٣٥/ ٣ابوداود، سنن أبی داود،  ٢
ی االنَّ  ی ا هللاِبيِّ َصلَّ ِبيَّ َصلَّ نَّ النَّ

َ
َم ُتْخِبُر، أ ْیَنَب ِبْنِت  هللاَعَلْیِه َوَسلَّ َم َکاَن َیْمُکُث ِعْنَد َز َعَلْیِه َوَسلَّ

ی ِبيُّ َصلَّ ُتَنا َما َدَخَل َعَلْیَها النَّ یَّ
َ
َنا َوَحْفَصُة أ

َ
َعَلْیِه  هللا َجْحٍش َفَیْشَرُب ِعْنَدَها َعَسًال، َفَتَواَصْیُت أ

، َفَقاَلْت َلُه َذِلَك، َفَقاَل:  یَح َمَغاِفیَر، َفَدَخَل َعَلی ِإْحَداُهنَّ ِجُد ِمْنَك ِر
َ
ي أ َم َفْلَتُقْل: ِإنِّ َبْل «َوَسلَّ

ُعوَد َلهُ 
َ
ْیَنَب ِبْنِت َجْحٍش َوَلْن أ َحلَّ ا» َشِرْبُت َعَسًال ِعْنَد َز

َ
ُم َما أ َلَك َتْبَتِغي}  هللاَفَنَزَلْت: {ِلَم ُتَحرِّ

َسرَّ  هللا] ِلَعاِئَشَة َوَحْفَصَة َرِضيَ ا٤} [التحریم: هللا] ِإَلی {ِإْن َتُتوَبا ِإَلی ا١[التحریم: 
َ
ِإْذ أ َعْنُهَما {َو

ْزَواِجِه َحِدیًثا} [التحریم: 
َ
ِبيُّ ِإَلی َبْعِض أ ی ا٣النَّ َم  هللا] ِلَقْوِلِه َصلَّ  »».ْبُت َعَسًال َبْل َشرِ «َعَلْیِه َوَسلَّ

ْن   قوله تعالی: َو ال ِنساٌء ِمْن ِنساٍء َعسی: «۴۰۹اسباب نزول القرآن،  نک: واحدی، ٣
َ
أ

علیه و سلم َسِخَرَتا من أّم َسَلَمة و  هللا.نزلت في امرأتین من أزواج النبي صلی ا َیُکنَّ َخْیرًا ِمْنُهَن 
ْیَها ة -ذلك أنها ربطت ِحْقَو و سدلت طرفها خلفها فکانت تجره،  -وب أبیضو هي ث -ِبَسَبِنیَّ

 ». ] ما تجر خلفها کأنه لسان کلب! فهذا کان سخریتها فقالت عائشة لحفصة: انظري [إلی
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ابـن  ١». زدنـد اش رسكوفـت مـى قـدى ام سلمه را بـه لحـاظ كوتـاه 9پيغمرب

ه كـرد كـه شـكوِ  9يه دخرت حيى بـن اخطـب نـزد پيغمـربعباس گويند: صف

گوينـد: يـا يهوديـة بنـت يهـودي�!  كننـد و مـى ايش او را رسزنـش مـىوههو 

در جواب نگفتى پدرم هارون است و عمويم موىس و فرمود: چرا  9پيغمرب

نیـز  ٢. و قسمت مورد بحـث بـدين مناسـبت نـازل گرديـد.9شوهرم محمد

با دلتنگی و محبـت از خدیجـه یـاد کـرد عایشـه گفـت:  9پیامربزمانی که 

كنـد،  یهايش افتاده بود يـاد مـ چقدر از پ� ز� از پ� زنان قريش كه دندان«

ایـن روایـات نشـان   ٣».سـتا ه   از او را بـه تـو دادو مرده است و خـدا بهـرتا

                                                                        

 هللاو قال أنس: نزلت في نساء النبي صلی ا: «۴۰۹اسباب نزول القرآن، نک: واحدی،  ١
 ». علیه و سلم، عیرن أّم َسَلَمَة بالقصر

] إن النساء  هللافقالت: [یا رسول ا: « ... ۴۱۰-۴۰۹ول القرآن، ص: واحدی، اسباب نز ٢
علیه و سلم: َهال قلِت: إن  هللاصلی ا هللایعیرنني و یقلن: یا یهودیة بنت یهودیین، فقال رسول ا

تعالی هذه اآلیة... قوله تعالی: َو  هللاأبي هارون، و إن عمي موسی، و إن زوجي محمد. فأنزل ا
ْلقاِب ال َتناَبُز 

َ
 ». وا ِباْأل

َذَنْت َهاَلُة  هللاَعْن َعاِئَشَة َرِضيَ ا: « ۳۹۷/ ۹صحیح البخاري،بخاری،  ٣
ْ
َعْنَها َقاَلْت اْسَتأ

ْخُت َخِدیَجَة َعَلی َرُسوِل ا
ُ
ْیِلٍد أ ی ا هللاِبْنُت ُخَو َم َفَعَرَف اْسِتْئَذاَن َخِدیَجَة َفاْرَتاَع  هللاَصلَّ َعَلْیِه َوَسلَّ

هِلَك َفَقاَل اِلَذ  ْدَقْیِن للّٰ ْیٍش َحْمَراِء الشِّ مَّ َهاَلَة َقاَلْت َفِغْرُت َفُقْلُت َما َتْذُکُر ِمْن َعُجوٍز ِمْن َعَجاِئِز ُقَر
ْبَدَلَك ا

َ
ْهِر َقْد أ  - ۷۸: «۱۸۸۹/ ۴م، صحیح مسلم، ؛   مسل»َخْیًرا ِمْنَها هللاَهَلَکْت ِفي الدَّ

دثنا علی بن مسهر عن هشام عن أبیه عن عائشة قالت: ) حدثنا سوید بن سعید ح۲۴۳۷(
علیه و سلم فعرف استئذان  هللاصلی ا هللاستأذنت هالة بنت خویلد أخت خدیجة علی رسول ا

هخدیجة فارتاح لذلك فقال ا م هالة بنت خویلد فغرت فقلت وما تذکر من عجوز من عجائز للّٰ
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ان ســر در مـورد هم 9پیـامربدهند که سخنان نادرست بعضی همرسان  می

 9پیـامربافتـاده و  مـیست و به کـرات اتفـاق ا ه  سابقه نبود دیگر، چیزی بی

داد و  مـیکـرد و مسـئله را فیصـله  میگیری  گاه خودش در مقابل آنان موضع

ران مسـخره ـزمانی که بعضـی همسـآمد مانند  میه یاری او گاه وحی الهی ب

نـازل شـد یـا  ١یازدهم سوره حجـراتکردن بعضی دیگر را پیشه کردند و آیه 

 9پیامربرا افشا کرد و عایشه و حفصه علیه  9پیامربزمانی که حفصه راز 

بنـابر ایـن از ذهـن بـه دور  و آیات سوره تحریم نـازل شـد.دست شدند  هم
                                                                                                                                               

؛  ابن حنبل، مسند ». خیرا منها هللاقریش حمراء الشدقین هلکت من الدهر فأبدلك ا
َثَنا َعْبُد اْلَمِلِك َعْن  - ۲۵۲۱۰«؛  ۱۱۷/ ۴۲أحمد، اٌد َحدَّ َثَنا َحمَّ ْحَمِن َحدَّ ُبو َعْبِد الرَّ

َ
ُل أ َثَنا ُمَؤمَّ َحدَّ

ی ا هللاُموَسِی ْبِن َطْلَحَة َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َذَکَر َرُسوُل ا َم  هللاَصلَّ ْطَنَب ِفي  َعَلْیِه َوَسلَّ
َ
َیْوًما َخِدیَجَة َفأ

ْعَقَبَك ا
َ
َساَء ِمْن اْلَغْیَرِة َفُقْلُت َلَقْد أ ْدَرَکِني َما ُیْدِرُك النِّ

َ
َناِء َعَلْیَها َفأ ِمْن َعُجوٍز ِمْن  هللاَیا َرُسوَل ا هللالثَّ

َر َوْجُه َرُس  ْدَقْیِن َقاَلْت َفَتَغیَّ ْیٍش َحْمَراِء الشِّ ی ا هللاوِل اَعَجاِئِز ُقَر َر  هللاَصلَّ َرُه َتَغیَّ
َ
ًرا َلْم أ َم َتَغیُّ َعَلْیِه َوَسلَّ

ْو َعَذاٌب 
َ
ی َیْعَلَم َرْحَمٌة أ ْو ِعْنَد اْلَمِخیَلِة َحتَّ

َ
؛  ذهبی، »ِعْنَد َشيٍْء َقطُّ ِإالَّ ِعْنَد ُنُزوِل اْلَوْحيِ أ

علیه و سّلم إذا ذکر خدیجة  هللالی اص هللاقالت عائشة: کان رسول ا: «  ۲۳۸/ ۱اإلسالم،  تاریخ
لم یکد یسأم من ثناء علیها، و استغفار لها، فذکرها یوما، فاحتملتني الغیرة، فقلت: لقد عّوضك 

همن کبیرة الّسّن، فرأیته غضب غضبا أسقطت في خلدي، و قلت في نفسي: ا هللا ّم إّنك إن للّٰ
علیه و سّلم ما  هللافلّما رأی الّنبيّ صّلی اأذهبت غضب رسولك عّني لم أعد إلی ذکرها بسوء، 

لقد آمنت بي إذ کفر بي الّناس، و آوتني إذا رفضني الّناس، و  هللاکیف قلت، و ا«لقیت قال: 
 ».صّدقتني إذ کّذبني الّناس، و رزقت منها الولد، و حرمتموه مّني

ذیَن آَمُنوا ال َیْسَخْر َقْو : «١١الحجرات،   ١ َها الَّ یُّ
َ
ْن َیُکوُنوا َخْیرًا ِمْنُهْم َو   ٌم ِمْن َقْوٍم َعسییا أ

َ
أ

ْلقاِب ِبْئَس   ال ِنساٌء ِمْن ِنساٍء َعسی
َ
ْنُفَسُکْم َو ال َتناَبُزوا ِباْأل

َ
ْن َیُکنَّ َخْیرًا ِمْنُهنَّ َو ال َتْلِمُزوا أ

َ
أ

ولِئَك ُهُم 
ُ
اِلُموَن اِالْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اْإلیماِن َو َمْن َلْم َیُتْب َفأ  ».الظَّ
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بـاور و در باره ماریه را  نادرست منافقینشه یا حفصه سخنان نیست که عای

 تکرار کرده باشند.

  

 9پیامربشان رسالی  یو واالیخوان با عصمت  . روایات افک ماریه هم٣-٦

دهـد  مـیمقایسه بین روایات افک ماریه و افک عایشه به خوبی نشان 

ات افـک که روایات افک عایشـه، چنانچـه در بخـش اشـکاالت وارد بـر روایـ

ی تـاریخی، هـا نشان داده شد، جدای تعارض با قرآن کـریم و واقعیت عایشه

 9پیامربدر چند موضع حاوی مطالبی که در تقابل با عصمت و شان واالی 

را در موضـع  9پیـامربگنـاهی و  باشند و عایشه را در موضـع بـی میاست، 

رف شـدن دهند. در حالی که روایات افک ماریـه، پـس از برطـ میگناه نشان 

، نه تنهـا قرآنگزارشات یاری  هب از جهت عدم اجرای حد ها اشکال وارد بر آن

نشـان هسـتند بلکـه بـه خـوبی  9پیـامربخوان با عصمت و شان واالی  هم

تا چه حـد حتـی در میـان برخـی صـحابه خـود،  9پیامربدهند که شان  می

ایشان و از خطاهای  9پیامربتغافل و گذشت اخالق واال و ناشناخته بود و 

حرمتـی  حتی چنین بـیامت خود، چه فضایی را بر ایشان باز گذاشته بود که 

 را نیز بر ساحت پیامربشان روا داشتند.

  

 بر صحت روایات افک ماریه منطقی، اجت�عی و سیاسی. دالئل ٤-٦

در منـابع  9پیـامربان ســر در متامی روایات مربوط بـه تهمـت بـه هم
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خورد: عایشـه و ماریـه. از بـین روایـات  شم میفریقین تنها نام دو نفر به چ

ــانو، گــر چــه روایــت افــک عایشــه بــه شــهرت  ــه افــک ایــن دو ب مربــوط ب

تضـاد است، اما مشکالت درون متنی، تضاد با گزارشات تاریخی قـرآن،  رسیده

با اشارات قرآن مبنی بر عدم وجوب اجرای حد بر قاذفین، تضاد بـا عصـمت 

اشـکاالت منطقـی فـراوان  و 9پیـامرباالی و پـایین آوردن شـان و  9پیامرب

دارد.  ، به تامل در پـذیرش آن وا مـیجویای حقیقت را موجود در آن هر فرد

شــهرت نیــز  در اهــل ســنت بــهترنــد و  روایــات مربــوط بــه ماریــه امــا کلی

اند. این دسته روایات، جز در مواردی بسیار نادر، نه تنهـا بـا عقـل و  نرسیده

ی هـا و واقعیت 9پیـامربواالئـی شـان صـمت و عمنطق و گزارشات قـرآن، 

تقابلی ندارند بلکه تفکر در فضای عرص نـزول آیـات و نیـز اهمیتـی تاریخی 

 �اید. را تقویت می ها آنداد، صحت  که عرب به فرزند پرس می

بـاقی  9پیـامربی بـرای ســر دقت کنیم که کفار در مکه وقتی فرزنـد پ

که در مدینه، منافقان سیاسـت کفـار را �اند، او را ابرت خواندند. واضح است 

 9پیـامربدادند. ولـی وقتـی کنیـزی از  در تبلیغ علیه مقام رسالت ادامه می

باردار شد، بـر آن شـدند تـا بـا گسـرتش و همگـانی کـردن تهمـت ناشایسـت 

را فراهم آورند و هـم فرزنـد  9پیامربنسبت به او، هم موجبات آزار بسیار 

مسـتدرک حـاکم  همین در روایت افـک ماریـه دراو را زیر سوال برند. برای 

) از شـدت نیـازش بـه 9پیـامرباهـل افـک گفتنـد: ( آمده که عایشه گفـت:

در ایـن  9آن جا کـه پیـامرب زدهد. ا فرزند، فرزند غیر را به خود نسبت می
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فرزنـد دن نسـب ر زیر سوال بزمان فرزند دخرت داشت، پس منظور اهل افک، 

تری برای قبضه حکومت پـس  وسیله امید بیش تا بدیناست  پرس ایشان بوده

بایسـت  هـای آنـان بـوده، می و کسی کـه آمـاج تهمتاز ایشان داشته باشند 

به طور خالصه دالیل عقلی بـر ایـن کـه مصـداق آیـه ماریه باشد نه عایشه. 

 افک ماریه است به این قرار است:

د ش�ر درونی و تضا خالی بودن روایات افک ماریه از تضادهای بی -١

 .توسط قرآنگزارش شده و وقایع عرص نزول  یتاریخ یها با واقعیت

 9پیـامربر ـنقشه منافقین برای زیر سوال بردن نسب ابراهیم پسـ -٢

 .9پیامرببرای طراحی قبضه حکومت پس از 

کـه موجـب ، در مدینـه ماریـهقوم و قبیله بودن و نیـز کنیـز بـودن  بی -٣

تر از تهمـت زدن بـه عایشـه  زینـهتر و کم ه تهمت زدن به او بسیار آسان شد می

ماریه را به مرشبه ام ابراهیم فرستاده بـود. یعنـی  9. دقت کنید که پیامرباشدب

 .پذیرفتند ماریه را بین خود �ی 9پیامربان سـر همتعدادی از حتی 

کـه ربه ام ابـراهیم، ـتنها بودن ماریـه و خـدمتکارش مـابور در مشـ -٤

 کرد. میوسط مردم را آماده زمینه اجت�عی برای پذیرش این تهمت ت

با اینکـه بعضـی از  از او، 9پیامربفرزند دار نشدن همرسان دیگر  -٥

همرسان پیشین خود صاحب فرزند شده بودند و بعضی دیگر جـوان بودنـد، 

 کرد. میعی برای پذیرش این تهمت توسط مردم را آماده �زمینه اجتکه 

تهمــت بــه در مقایسـه دو داســتان و امکـان تهمــت بـه عایشــه یـا  -٦
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 ی آن زمـان،ا هقبیلـ -اجت�عی، سیاسی در جامعه قـومیتر  بیش ماریه، دالیلِ 

با تهمـت بـه ماریـه  خاصه این کهکنند،  بر امکان تهمت به ماریه داللت می

  رفت. ، زیر سوال می9پیامربو هم نسل  9پیامربهم همرس 

 در یک تصویر سازی منطقی، خود را بـه جـای اگرکنیم  میاکنون سوال 

ان ســر خواهـدافکی را علیـه یکـی از هم یک گـروه عصـبه بگـذاریم، کـه می

بسازد، به طور منطقی و عقالنـی کـدام گزینـه را بـرای در معـرض  9پیامرب

عایشه را که تنها یک شب در بیابـان جـا  ؟کنیم تهمت قرار دادن انتخاب می

ر کـل مانده و بعد با یکی از مهاجرین سابقین به اردوگـاه رسـیده (البتـه اگـ

ماجرا ساختگی نباشد) و ضمنا پدرش دارای موقعیت محکم اجت�عی اسـت، 

و یارانشـان نیـز  9پیـامربان ســر حفصه و پدرش و برخی دیگر از گروه هم

ای دور از  های بسـیار در منطقـه حامی اویند، یا ماریـه را کـه روزهـا و شـب

ی بایـد اش را بـه هـر حـال مـرد مرکز شهر سکنی دارد، کارهای مردانـه خانـه

اش رفــت و آمــد دارد، در حــالی کــه  انجــام دهــد و دامئــا ایــن مــرد در خانــه

تواند نزد او بیاید، کنیز   مینهایتا از هر ده شب یک شب  9همرسش پیامرب

ای نـدارد و موقعیـت سسـت اجت�عـی دارد، حتـی مـورد حسـد  است، قبیله

 اسـت؟ دقـت کنیـد کـه در فرهنـگ عـرب آن روز، 9برخی همرسان پیامرب

 است.   کرده  میقبیله چه نقش مهی در ح�یت از افراد بازی 

هـا  به همه مسـائل بـاال ایـن را بیفـزاییم کـه ماریـه بـاردار شـد و خیلی

بود، از  ممکن بود از بارداری او احساس خطر کنند، چه اگر این بچه پرس می
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یه شد. پس با تهمت به مار دار می نظر عرب آن روز، بعد از پدر امر را عهده

، بـا ایـن تهمـت، 9پیـامربرفت و پس از فـوت  مینسب بچه نیز زیر سوال 

 رسید.  امارت به پرسش نیز �ی

وجـود افـک  حتـی سیاسـیِ قرآنـی، منطقـی، اجت�عـی و دالیـل  نتیجـه:

تر از دالیل وجـود افـک عایشـه اسـت،  تر و محکم ، بسیار قابل مالحظهریهما

آیات قرآن، دارای اشکاالت نقـد  ضمن این که افک عایشه عالوه بر تعارض با

 باشد.  میغیر قابل اغ�ض  الحدیثی بسیارِ 

 

 »بهتان عظیم« قرآنیه .  اشار ٥-٦

سـت امـا ترکیـب ا  هوارد شـدکـریم در شش آیـه از قـرآن » بهتان«ه ژ وا

 ١٦اسـت. یکـی در آیـه   تنها در دو تا از این شـش آیـه آمـده» بهتان عظیم«

کند چرا وقتی شایعه تهمـت نـاروا  میرسزنش است که مومنان را  ١سوره نور

سـخن  ]موضـوع[بـرای مـا سـزاوار نیسـت کـه در ایـن «نگفتنـد:  ،را شنیدند

 ١٥٦دیگـری در آیـه  ٢»تو منزهی این بهتانی بزرگ اسـت. ]خداوندا[گوییم. 

بزرگـى  بهتانكفرشان و آن و [نيز] به سزاى «فرماید:  مینساء است که سوره 

کـه » بهتان عظیمـی«ان بر این مطلب متفقند که سـر فم .٣»كه به مريم زدند

                                                                        

َم ِبهذا ُسْبحاَنَك هذا ُبْهتاٌن : «١٦النور،  ١ ْن َنَتَکلَّ
َ
 ».َعظیٌم   َو َلْو ال ِإْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتْم ما َیُکوُن َلنا أ

 ترجمه فوالدوند. ٢
 ترجمه فوالدوند. ٣
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فرزنـد زناسـت. از این که فرزندش عیسـی   به مریم زده شد تهمت زنا بود و

اين بود كـه وقتـى  7تهمتشان به مريم « فرماید میجمله عالمه طباطبایی 

را به دنيا آورد، او را متهم به زنا كردنـد و ايـن خـود،  7فرزند خود، عيىس 

تـرين  تـرين و شـنيع عظـيم« گویـد: مـی. طربسـی  ١»د و هم بهتانهم كفر بو 

رت مريم نسبت دادند و او را متهم بزنا كردند، يىك ديگر ـدروغى كه به حض

. فخر رازی نیـز در توجیـه آوردن کلمـه کفـر در بـاره  ٢»هاست از گناهان آن

گویـد یهـود هنگـامی کـه بـه مـریم  میکسانی که به مریم تهمت ناروا زدند 

قدرت خداوند را بر خلق فرزند بـدون پـدر منکـر شـدند و  ،بت زنا دادندنس

بهتـان «گویـد  مـیری ـزمخش ٣منکر قدرت خداوند بر چنین امری کافر است.

 ٤.»عظیم نسبت زنا بود

در این دو آیـه کـه یکـی مربـوط بـه » بهتان عظیم«به کار رفنت ترکیب 

ما را به این فکـر  ،است 9پیامرباز همرسان  یکیمریم و دیگری مربوط به 

 ،متفـاوت در دو آیـه ترکیـبدارد که شاید در اسـتفاده مشـرتک از ایـن  میوا

توان فرض کـرد تصـادفی اسـت،  رصف نظر از تشابه نام مریم و ماریه که می

تهمت نـاروا بـه یـک زن پاکـدامن وجـود داشـته  دنِ ه مشرتکی بیش از ز و وج

                                                                        

 .۱۳۲/ ۵المیزان، طباطبایی،   ١
 .۲۰۸/ ۳مجمع البیان، طبرسی،   ٢
 . ۲۵۹/ ۱۱لتفسیر الکبیر، انک: فخر رازی،  ٣
 .۵۸۷/ ۱الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، زمخشری،  ٤
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ص شد آیات افک در رابطـه اشد. اکنون که با توجه به گزارشات قرآنی مشخب

شود که هـر دو ایـن  می، این نکته به خوبی روشن اند ه با بانو ماریه نازل شد

مـورد اتهـام قـرار  ،ی کـه زاده بودنـدســر بانوان پاکدامن در رابطه با فرزند پ

کردند کـه خداونـد قـادر بـه خلـق فرزنـدی  یگروهی از یهود باور �گرفتند. 

کردنـد  یو گروهی مسل�نان نیز باور �ن باشددون پدر در رحم زنی پاکدامب

هـیچ یـک از دارای فرزنـد شـده باشـد، درحـالی کـه  9پیـامرباز  که ماریـه

هـای  دو گروه با اعت�د به اندیشـهو  نداشتندهمرسان دیگرش از او فرزندی 

خداونـد ایـن هـر دو مـورد را نادرست خود این دو بانو را ناپاک خواندنـد و 

   د.خوان» بهتان عظیم«

در این رابطه روایتی قابـل توجـه در کتـاب تـاریخ مدینـه منـوره دیـده 

در مدینه،  9پیامربدر این کتاب ضمن برشمردن صدقات ابن شبة شود.  می

مخیریـق یهـودی بـوده و او پـیش از بـه  برد که از آنِ  هفت بستان را نام می

آن شهادت رسیدن در نربد احد، وصیت کرده که امـوالش پـس از شـهادت از 

 وربه ام ابـراهیم اسـت ـباشد. یکی از این هفت بستان ه�ن مشـ 9پیامرب

 9پیـامربفرزند  اش آن است که مادر ابراهیم گوید وجه تسمیه می نویسنده

ــان آن  ــی از درخت ــه درخت ــه تن ــت، ب ــه درد زادن او را فراگرف ــامی ک در هنگ

 ١ت.ربه معـروف اســدر آن مشـ اکنـونگوید این تنه  ربه آویخت. او میـمش

                                                                        

وإنما سمیت مشربة أم إبراهیم ألن أم : « ۱۱۰/ ۱ابن شبة، تاریخ المدینة المنورة،   ١
ولدته فیها وتعلقت حین ضربه المخاض بخشبة من خشب تلك  9 هللاإبراهیم من رسول ا
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زیسـته  هجـری مـی ۲۶۲تـا  ۱۷۲ بـین سـالهایابن شبة الزم به ذکر است که 

بـوده و بسـیاری از آثـار  9پیـامرباست که بسیار نزدیـک بـه زمـان حیـات 

ذهـن را این مطلب  زندگی ایشان و بانوانشان هنوز از بین نرفته بوده است.

ه دنیـا ت مـریم در زمـان بـر ـدر رابطـه بـا حضـ ای از قرآن کریم به سوی آیه

پس درد زا�ـان، او «فرماید:   می کند که هدایت می 7آوردن حرضت عیسی

اى كـاش، پـيش از ايـن مـرده «را به سوى تنه درخت خرمايى كشانيد. گفت: 

 ١.»بودم و يكرس فراموش شده بودم

 

                                                                                                                                               

وفاء الوفاء بأخبار دار نیز: سمهودی، ». معروفة في المشربةالمشربة فتلك الخشبة الیوم 
و روی ابن شبة ... و إنما سمیت مشربة أم إبراهیم ألن أم إبراهیم ابن : «۳۵/ ۳المصطفی، 
علیه و سلم ولدته فیها، و تعّلقت حین ضربها المخاض بخشبة من خشب تلك  هللالنبي صلی ا

بحار األنوار (ط ؛ »انتهی ما رواه ابن شبة عن ابن شهاب المشربة، فتلك الخشبة الیوم معروفة،
 .۲۲/۲۹۸بیروت)،  -

 .٢٣مریم،  ١
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 9�ام ا��ؤ�ن�ن مار�، ���ر �ظ�وم ��� 

 

 مقدمه. ١-٧

نوشتار، باید اذعان داشت نه تنها هیچ  در آخرین مقدمه این

آزار نکشید، بلکه آنان  9پیامربی مانند پیامرب رحمت محمد مصطفی 

که خالصانه او را دوست داشتند و مورد محبت او نیز بودند بسیار 

مورد آزار قرار گرفتند و بازیگرهای سیاسی حتی وجود یادی از 

یکی از این افراد، بانو ماریه های ایشان را در خاطرها، برنتابیدند.  نیکی

همرس با ای�ن پیامرب است که به جز بانو خدیجه کربی تنها همرسی 

بود که خداوند داشنت فرزندی پاک از پیامرب را روزی او کرد. اما 

بازیگران سیاسی تا بدانجا پیش رفتند که ادعا کردند ماریه، تنها کنیز 

 ۲۳ال آنکه این ادعا با آیه پیامرب بوده و در زمره همرسان او نیست، ح
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سوره نور در تقابلی آشکار است. بدین جهت پایان این نوشتار را با 

هایش  یادی، هر چند اندک و نه در خور، از این بانوی شایسته و نیکی

 سازیم.   متیمن می

 
 . ام املؤمنین ماریه، همرس پیامرب۷-۲

 هدیـه داده اش بـه پیـامرب عموی خواجـهسـر مرصی که با پکنیزی ماریه 

منـزل  دیگر پیـامرب همسایگی همرسان در ،در بدو ورود به مدینهشده بود، 

انش ســر این امـر بـر هم . امابر او حجاب را مقرر کرد  9ه شد و پیامربداد

آید که ماریه نه یک کنیز ساده، کـه  میاز روایات چنین بر  ١بس دشوار آمد.

کنـد کـه  مـیبـن سـعد نقـل بانویی تربیت شده در دربار شاهی بـود. مـثال ا

گفـت:  9پیـامربمقوقس در هنگام فرستادن ماریه و خـواهرش بـه �اینـده 

  ٢.»ها داراى منزلت بزرگ بودنـد، بـراى تـو فرسـتادم دو كنيز كه ميان قبطي«

به همین جهت مردی خواجه را بـه رسـم رسای بزرگـان قـدیم، جهـت انجـام 

 ،ی را که خـود خـدمتکاری داردکارهای ماریه با او فرستاد. و باید درجه کنیز 

در قیاس با همرسان دیگر که در محـیط بـدوی عربسـتان از اینجا حدس زد. 

آمـده بودنـد، ماریـه  9پیـامربآن روز رشد و تربیت یافته و سپس به خانه 

تر بود کـه پـس از آن تحـت تربیـت و ارشـاد  تربیت یافته یک محیط متمدن
                                                                        

حجب ماریة و کانت قد  9 هللاأن رسول ا: « ... ١/١٠٨الکبری، الطبقاتابن سعد،  ١
 ».ثقلت علی نساء النبي

 .»ظیمو بعثت إلیك بجاریتین لهما مکان في القبط ع: «١/٢٠٠الکبری، ابن سعد، الطبقات ٢
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ی دیگر خود افزود. ها را بر نیکی مو اسال  قرار گرفت و نیکی ای�ن 9پیامرب

ری و از فرزنـدان ـکند که ماریه کنیزی مص مینیز  ابن کثیر از عایشه روایت 

ماریه عالوه بر تربیت نیکو، بسیار زیبا بـود و پـس از اینکـه  ١پادشاهان بود.

آورد، حسـن ایـ�ن و تـدین نیـز بـه تربیـت نیکـو و  9 توسط پیامرب اسالم

کننـد  مـیجهت نیست که گزارشات تـاریخی تکـرار  بی. زیبایی او افزوده شد

نیز فرمودند پس از این که ماریـه   7امام رضا ٢شیفته او بود. 9پیامربکه 

هدیه شد، ای�ن آورد و اسالم و ای�نش نیکو شد و مالک قلـب  9به پیامرب

و ابن کثیر  ٤»ماریه بسیار متدین بود«وید گ میابن سعد  ٣شد 9رسول خدا

بود، زیبـایی �کینـی  نيكو س�ت و زيبا صورتماریه از زنان صالِح «گوید  می

نسبت  9پیامربهمرسان و گفته شده  ٥. »شیفته او بود 9پیامربو ، داشت

                                                                        

یحیی الباهلي حدثنا یعقوب بن محمد عن رجل : « ٥/٣٠٤ابن کثیر، البدایةوالنهایة،  ١
سماه عن اللیث بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: أهدی ملك من بطارقة الروم 

 ».یقال له المقوقس جاریة قبطیة من بنات الملوك یقال لها ماریة و أهدی معها ابن عم لها شابا
؛  ابن سعد،  ١١/٦١٧الطبري، ؛  طبری، تاریخ٦/١٣٠األسماع،  : مقریزی، إمتاعنک  ٢

 .    ٧/٧٤البدایةوالنهایة،؛ ابن کثیر،  ٨/١٧١الکبری،  الطبقات
 ۲۹۸ – ۲۹۷الهدایة الکبری، نک:خصیبی،  ٣
 ».  و کانت حسنة الدین: « ١٠٧/ ١الکبری، الطبقات ٤
کانت ماریة هذه من الصالحات الخیرات  و: « ٧/٧٤ابن کثیر، البدایةوالنهایة،  ٥

علیه و سّلم و أعجب بها، و کانت جمیلة  هللاصّلی ا هللالحسان. و قد حظیت عند رسول ا
یة الخلیل، فان کال منهما من دیار مصر و تسراها نبي  مالحة، أي حلوة، و هي تشابه هاجر سّر

 ».کریم، و خلیل جلیل، علیهما السالم
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بـر هـيچ ز� سـت کـه ا ه  از عایشه روایـت شد چنانچه ١بردند میرشک  اوبه 

ف چندان رشک نربدم كه بر ماريه رشک بردم كه ز� بسـيار زيبـا و داراى زلـ

مـورد آزار برخـی پـس  ٢.را شـيفته خـود كـرده بـود 9مجّعد بود كه پيـامرب

، ٣همرسان قرار گرفت. آزار تا بدانجا ادامه یافت که طبق گفته خـود عایشـه

از آن  نخلسـتانیاو را بـه  9پیـامربزاری کرده و  9پیامربماریه در حضور 

 دور ازرانش و ـدور از دسـرتس همســ، بـه ٤ای بـاالی مدینــه خـود در منطقـه

                                                                        

 .  ١/١٠٧الکبری، لطبقاتانک: ابن سعد،   ١
 . ٥/٣٠٤؛ ابن کثیر، البدایةوالنهایة،٨/١٧١الکبری،  نک: ابن سعد، الطبقات  ٢
محمد بن عمر واقدی از موسی بن محمد بن « :٨/١٧١الکبری،  ابن سعد، الطبقات  ٣

 است بر گفته عبد الرحمان بن حارثة بن نعمان، از پدرش از عمره از عایشه ما را خبر داد که می
یبا و دارای زلف مجّعد بود  هیچ زنی چندان رشک نبردم که بر ماریه رشک بردم که زنی بسیار ز

های حارثة بن  را شیفته خود کرده بود، رسول خدا نخست او را در یکی از خانه 9که پیامبر
شد و تمام وقت آزاد پیامبر شب و روز پیش او سپری  نعمان منزل داد و همسایه ما شمرده می

تا سرانجام شکیبایی خود را از دست دادیم و او به حضور پیامبر زاری کرد و رسول خدا  شد می
کرد و این بر ما دشوارتر بود،  او را به منطقه باالی مدینه برد و همان جا پیش او آمد و شد می

 وفاء الوفاء« نیز: ». سپس خداوند به او پسری ارزانی فرمود و ما از داشتن فرزند محروم بودیم
و روت عمرة عن عائشة حدیثا فیه ذکر غیرتها من ماریة،  .: «.. ۳/۳۶بأخبار دار المصطفی، 

علیه و سلم، و کان أنزلها أول ما  هللاصلی ا هللاو أنها کنت جمیلة، قالت:  و أعجب بها رسول ا
ه و سلم علی هللاصلی ا هللاقدم بها في بیت لحارثة بن النعمان، و کانت جارتنا، و کان رسول ا

فحّولها إلی العالیة، و کان یختلف  -و القذع الشتم -عامة النهار و اللیل عندها، حتی قذعنا لها
 ».الولد و حرمناه منه هللاإلیها هناك، فکان ذلك أشّد، ثم رزقها ا

یی  : او را به منطقه باالی مدینه در مزرعه١/١٠٧الکبری، ابن سعد، الطبقات ٤
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ابراهیم معروف شد،  ام  ربهـکه بعدها به مش، هری مدینه آن روزـه شـجامع

بدین ترتیب او  .کرد منتقل کرد. ماریه در این خانه در اوج تنهایی زندگی می

تـر و تنهـاتر شـد، چـرا کـه  ربه غریبـکه در مدینه غریب و تنها بود، در مش

ران ـو همســ ب بــودتقریبــا از هــر ده شــب، یــک شــ 9پیــامرباز نوبــت او 

شـود کـه  مـیچنـین ظـاهر . نیز او را در بین خود نپذیرفته بودنـد 9پیامرب

تنهـا گذاشـنت زنـی و نیز از آنجا کـه برای پرکردن اندکی از این خال  9پیامرب

کارهـای جمعیت شهری بـه صـالح نبـود و نیـز ای به دور از  جوان در منطقه

زبـان  داد، مابور را کـه هـم میم کسی باید انجا حال مردانه خانه او را به هر

و  ، هـم یـاور و خـدمتکارتا هم محافظ گذاشتاو و نیز خواجه بود  نزد او 

اعـالم نیـز کتـب تـاریخی  او باشـد.ی ها بخشی از تنهاییزبان  هم همدم هم

آورده و  کرده و بـرایش آب مـی کنند مردی که پیش ماریه رفت و آمد می می

در این جـا بعضـی  ١.است است، مابور بوده داده یبعضی کارهایش را انجام م

دانسـته مـابور خواجـه اسـت و ایـن  ی� 9پیامربدارند که  می بیانمورخین 

بــرای تحقیــق در بــاب شــایعات  7علــیمطلــب را پــس از فرســتادن امــام 

ر عـادت ـچنانچه در مصپیرامون ارتباط ماریه و مابور فهمیده است و مابور 

                                                                                                                                               

 آن حضرت و اصال از اموال بنی نضیر بود منتقل فرمود. (نخلستانی) که از اموال
صّلی  هللاّلذي کان یّتهم بماریة، فأمر رسول ا: «٦/٣٢٩األسماع،  نک: مقریزی، إمتاع  ١

علیه و سلم أن یضرب عنقه، فوجد مجبوب الذکر [لیس له ذکر]، فکف عنه، و من حینئذ  هللا
 ». عرف أنه خصی
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این مطلب با توجه  ١ ست.ا ده ش میرین وارد داشته بدون اذن بر ماریه و سی

تواند درست باشد، چـه ازدواج  یدر رابطه با همرسانش � 9پیامرببه سیره 

بـوده و  9پیـامربران ـهمسـحکـم حجـاب وجـوب ایشان با ماریـه پـس از 

حجـاب  ماریه را امر به حجاب فرموده بود. این در حالی است که 9پیامرب

سـت تـا بـدانجا کـه طبـق ا ده دیگر زنـان بـو  تر از سخت 9پیامربران ـهمس

 ٢.گفتند میسخن پشت پرده مردان نامحرم با آنان از بایست  میرصیح قرآن، 

وارد شد و دو  9پیامرب بر نابیناابن ام مکتوم که وقتی روایت شده  چنانچه

رانش نزد او بودند، آنان را امر کـرد کـه بـه اتـاقی دیگـر برونـد. ـتن از همس

او فرمـود  9پیـامربخدا او نابیناست،  9پیامربش گفتند ای رانـوقتی همس

پـس چگونـه نـامحرمی را در   ٣.بینیـد  مـیاو را ولی ش� کـه بیند  یش� را �

                                                                        

أما الغالم الخصی و هو مابور فقد کان یدخل : « ...  ٥/٣٠٣نهایة،البدایةوالابن کثیر،   ١
علی ماریة و شیرین بال إذن کما جرت به عادته بمصر، فتکلم بعض الناس فیها بسبب ذلك و لم 

 ».هللایشعروا أنه خصّی حتی انکشف الحال علی ما سنبینه قریبا إن شاء ا
ذیَن آَمُنو: «٥٣االحزاب،  ٢ َها الَّ یُّ

َ
ْن ُیْؤَذَن َلُکْم ِإلییا أ

َ
ِبيِّ ِإالَّ أ َطعاٍم َغْیَر   ا ال َتْدُخُلوا ُبُیوَت النَّ

ِنسیَن ِلَحدیٍث ِإنَّ ذِلُکْم 
ْ
 کاَن ناِظریَن ِإناُه َو لِکْن ِإذا ُدعیُتْم َفاْدُخُلوا َفِإذا َطِعْمُتْم َفاْنَتِشُروا َو ال ُمْسَتأ

ِبيَّ َفَیْسَتْحیي ْلُتُموُهنَّ َمتاعًا َفْسَئُلوُهنَّ ِمْن   ال َیْسَتْحیي هللاَو ا ِمْنُکْم   ُیْؤِذي النَّ
َ
ِمَن اْلَحقِّ َو ِإذا َسأ

ْن ُتْؤُذوا َرُسوَل ا  َوراِء ِحجاٍب 
َ
ْطَهُر ِلُقُلوِبُکْم َو ُقُلوِبِهنَّ َو ما کاَن َلُکْم أ

َ
ْن َتْنِکُحوا  هللاذِلُکْم أ

َ
َو ال أ

َبداً 
َ
ْزواَجُه ِمْن َبْعِدِه أ

َ
 ».َعظیماً  هللاِإنَّ ذِلُکْم کاَن ِعْنَد ا أ

ِبي َعْبِد  : «۲۲۵/ ۱۱دار الحدیث)،  -کافي (ط  ١٢٩  ٣
َ
ْحَمَد ْبِن أ

َ
ْصَحاِبَنا، َعْن أ

َ
ٌة ِمْن أ ِعدَّ

ی اهللا ِبيِّ َصلَّ مِّ َمْکُتوٍم َعَلی النَّ
ُ
َذَن اْبُن أ

ْ
اِئَشُة َو َحْفَصُة، َفَقاَل َعَلْیِه َو آِلِه َو ِعْنَدُه عَ  هللا، َقاَل: اْسَتأ

ْعمی٣َفَقاَلَتا» ُقوَما، َفاْدُخَال اْلَبْیَت : «٣َلُهَما
َ
ُه أ َیاِنهِ «، َفَقاَل:  : ِإنَّ ُکَما َتَر ؛ ابن » ِإْن َلْم َیَرُکَما، َفِإنَّ
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رفت و آمد، آن هـم بـا بـانویی بـه زیبـایی و جـوانی و وجاهـت ماریـه آزاد 

از خواجـه بـودن مـابور  9پیامربآید که  میگذاشت. از شواهد چنین بر  می

 و دیـدار او ان داشت و برای همـین او را بـرای رفـت و آمـد بـا ماریـهاطمین

پـس از بخصـوص  ،9پیامربران ـبرخی صحابه و همسکامال آزاد گذاشت اما 

امـام  9پیـامرببـودن مـابور شـک کردنـد و اگـر  خواجـهبارداری ماریـه در 

را برای تحقیق در این مطلب فرستاد، جهت قانع کـردن و بازگشـت  7علی

   بدگ�نیشان بود.از صحابه از  این گروه

گوینـد ایـن موضـوع  ماریه بـاردار شـد و روایـات تـاریخی مـی به زودی

در آن منطقـه  و  ١بـه او شـد 9پیـامربان سـر موجب شدت یافنت حسد هم

دورافتاده نیز ماریه از آزارها در امـان �انـد تـا آنجـا کـه مـردم یـاوه رسایـی 

و در بعضــی  ٢کنــد! و آمــد میکردنـد و گفتنــد گربکــی پــیش زن گـربی رفــت 

 عصـبه، گروهـی .٣است که حرف در باره او (ماریه) بسـیار شـد روایات آمده

                                                                                                                                               

َثَنا َعْبُد  - ۲۶۵۳۷«، : ۱۵۹ /۴۴حنبل، مسند،  ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ َحدَّ َثَنا َعْبُد الرَّ ْبُن  هللا َحدَّ
َثْتُه َقاَلْت کُ  مَّ َسَلَمَة َحدَّ

ُ
نَّ أ

َ
َثُه أ نَّ َنْبَهاَن َحدَّ

َ
ْهِريِّ أ یٍد َعِن الزُّ ْنُت ِعْنَد َرُسوِل اْلُمَباَرِك َعْن ُیوُنَس ْبِن َیِز

ی ا هللا ی دَ  هللاَصلَّ مِّ َمْکُتوٍم َحتَّ
ُ
ْقَبَل اْبُن أ

َ
َم َوَمْیُموَنُة َفأ َمَرَنا َعَلْیِه َوَسلَّ

َ
ْن أ

َ
َخَل َعَلْیِه َوَذِلَك َبْعَد أ

ی ا هللاِباْلِحَجاِب َفَقاَل َرُسوُل ا َم اْحَتِجَبا ِمْنُه َفُقْلَنا َیا َرُسوَل ا هللاَصلَّ ْعَمی َال  هللاَعَلْیِه َوَسلَّ
َ
َلْیَس أ

َ
أ

ْنُتَما َلْسُتَما تُ 
َ
َفَعْمَیاَواِن أ

َ
 ».ْبِصَراِنهِ ُیْبِصُرَنا َوَال َیْعِرُفَنا َقاَل أ

 . ٥/٣٠٤؛ ابن کثیر، البدایةوالنهایة، ١/١٠٧الکبری، نک: ابن سعد، الطبقات ١
 .    ٨/١٧٢الکبری،  نک: ابن سعد، الطبقات  ٢

 .     ٢٣٧-٢٣٦/ ٣نک: ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق،   ٣
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و هم فکر از خود مسـل�نان ایـن شـایعه را سـاختند و مسـل�نان  دست هم

، دیگر نیز آن را بدون علم، پذیرفته و پخش کردند و آن را کوچـک شـ�ردند

هـا  ای نداشـت کـه از آن قوم و قبیلهاو کنیزی بیش نبود و در مدینه نیز  چه

از همرسان دیگرش بـا ایـن کـه بعضـی  9پیامربپروا کنند. به عالوه این که 

جوان بوده و بعضی دارای فرزندانی از شوهران قبلـی خـود بودنـد، فرزنـدی 

امـا از اشـاره آورد.   مـیپذیرش اجت�عی این شایعه را فـراهم زمینه  نداشت،

و  هـا آیـد کـه ماریـه از ایـن تهمت مـیور چنین بر سوره ن  ٢٣قرآنی در آیه 

و ایـن مسـئله بـه دور  ١با خرب نبودشایعاتی که در کوی و برزن پر شده بود 

از ذهن نیز نیست چون او در مرشبه بـه دور از جمعیـت شـهری مدینـه آن 

شایعات آنچنان وسیع شـد کـه در بـین زنـان  کرد.  میزمان به تنهایی زندگی 

شد. روایات شیعه ادعـا دارنـد کـه عایشـه شـایعه را بـه  نیز پخش 9پیامرب

عایشـه گفـت گوینـد  مـیولـی روایـات اهـل تسـنن  ٢رسـاند 9پیامربگوش 

 7علـیامام  9پیامربپس  ٣رسید. 9پیامربی اهل افک به گوش ها تهمت

که مابور عنین است و این  به عیان دید 7علیرای تحقیق فرستاد. امام ب را

                                                                        

ذیَن َیْرُموَن اْلُمْحَصناِت اْلغاِفالِت : «۲۳النور،   ١ ْنیا َو اآلِْخَرِة َو اْلُمْؤ   ِإنَّ الَّ ِمناِت ُلِعُنوا ِفي الدُّ
خبر [از همه جا] و با ایمان  گمان، کسانی که به زنان پاکدامِن بی بی«یعنی: » َلُهْم َعذاٌب َعظیٌم 

 ».ها عذابی سخت خواهد بود اند، و برای آن دهند، در دنیا و آخرت لعنت شده نسبت زنا می
 .۲/۵۶۳؛  صدوق، الخصال، ۳۱۹- ۳۱۸/ ۲تفسیر القمي، نک: قمی،  ٢
؛ ابن عساکر، ٦٩٢٢ش-٤/٤١نک: حاکم نیشابوری، المستدرك علی الصحیحین،   ٣

 .٢٣٦-٢٣٥و   ٤٦-٤٥/ ٣تاریخ مدینه دمشق، 
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را  9پیــامربجربئیــل نیــز نــازل شــد و  ١.الم کــرداعــ 9پیــامربمطلــب را بــه 

که خود نشـانه پـاکی ماریـه و طیـب والدت ابـراهیم  ٢اباابراهیم خطاب کرد

بـا دخالـت شـایعه آتش رسانجام آیات افک نازل شد و  بود. 9پیامربفرزند 

» بهتـان عظـیم«ای که خداوند در قرآن کریم آن را  شایعه وحی خاموش شد.

و  استفاده کرد » بهتان عظیم«آیه دیگر از قرآن از لفظ خواند و تنها در یک 

در رابطــه بــا فرزنــدش  3کــه بــه مــریمآن در مــورد تهمــت نــاروایی بــود 

یهودیـان زده شـد و ایـن خـود ذهـن را بـه سـمت توسط برخـی  7عیسی

بـین مـاجرای ماریـه و مـریم های موجود  در شباهتای قرآنی  دریافت اشاره

 کند. میهدایت 

ربه ام ـسال هشتم هجری فرزندش ابراهیم را در مشحجه  ذیماریه در 

سـال دهـم اواسط در  یک سال و چند ماه بعدولی تنها  ابراهیم به دنیا آورد
                                                                        

؛ ابن عساکر، ٦٩٢٢ش-٤/٤١نک: حاکم نیشابوری، المستدرك علی الصحیحین،   ١
؛ مقریزی، ٤/٢١٣٩ ؛ مسلم، صحیح مسلم،٢٣٦-٢٣٥و  ٤٦-٤٥/ ٣تاریخ مدینه دمشق، 

 .  ٨/١٧٢الکبری،  ؛ ابن سعد، الطبقات ٤/٢٧٣؛ البدایةوالنهایة،٦/٣٢٩األسماع،  إمتاع
: ٢/١٤٨األسماع، ؛ مقریزی، إمتاع٣/٤٦نک: ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق،   ٢

خرج الدارميّ من حدیث عقیل عن ابن شهاب عن أنس أنه لما ولد إبراهیم ابن النبي صّلی «
علیه و سّلم منه حتی أتاه  هللاعلیه و سّلم من ماریة جاریته، کان یقع في نفس النبي صّلی ا هللا

عن الزهري : « ٥/٣٠٤البدایةوالنهایة،  ؛ »جبریل علیه السالم فقال: السالم علیك یا أبا إبراهیم
ء حتی  منه شيعلیه و سّلم  هللاعن أنس قال: لما ولدت ماریة إبراهیم کاد أن یقع في النبي صّلی ا

الکبری،  ؛ ابن سعد، الطبقات»نزل جبریل علیه السالم فقال السالم علیك یا أبا إبراهیم
٨/١٧٢ . 
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، در اوایـل سـال پـس از آن چنـد مـاهو  ١در ماتم ابراهیم فـرو رفـتهجری، 

مقتـدر  و ، تنها همـدم و حـامی مهربـان9پیامرببه سوک یازده هجری نیز 

 ٥دارنـد کـه ماریـه تنهـا  مـیه نشست. گزارشات تاریخی اعـالم خود در مدین

ربه اقامـت ـو تا زمان مرگ خـویش در مشـزندگی کرد  9پیامربسال پس از 

، هجری، در اوج جوانی و تنهایی بـدرود حیـات گفـت ١٦و در سال . اداشت

   ٢.و در گورستان بقیع به خاک سپرده شد خلیفه دوم بر او �از خواند

در قریـب نـه  اسـت کـه 9پیـامربران ـین همستر  مظلوم یکی از ماریه

 هـای فراوانـی رنجسالی که دور از رسزمـین خـویش در مدینـه زنـدگی کـرد، 

ربه ام ـترینشـان زنـدگی در انـزوا و تنهـایی در مشـ تحمل کرد کـه کوچک را 

جوانی رت بود. ـو نیز پس از وفات آن حض 9پیامربابراهیم در زمان حیات 

بــا او، زنــدگی تنهــا در  9ران رســول خــداـدرگیــری همســبســیار و غربــت، 

                                                                        

نک: حاکم نیشابوری، المستدرك علی ؛ ٦/١٣٠األسماع، نک: مقریزی، إمتاع ١
ثم ولدت له ماریة بالمدینة : «٣/١٢٦؛ ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ٤/٤١الصحیحین، 

 ».في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة فمات ابن ثمانیة عشر شهراإبراهیم 
 هللاو فیها کانت وفاه ماریة أم ابراهیم بن رسول ا: «١١/٥٠٤الطبري، تاریخنک: طبری،   ٢

: «  ٣٠٥/ ٥؛ ابن کثیر، البدایةوالنهایة، »ص فصلی علیها عمر بن الخطاب، و قبرها بالبقیع
؛ »حرم سنة خمس عشرة فصلی علیها عمر و دفنها في البقیعقال الواقدي: ماتت ماریة في الم

علیه و سّلم،  هللاصّلی ا هللاتوفیت ماریة أم إبراهیم بن رسول ا: « ٧/٧٤ابن کثیر، البدایةوالنهایة،
و ذلك في المحرم منها فیما ذکره الواقدي و ابن جریر و غیر واحد، و صلی علیها عمر بن 

 ».عنها و أرضاها هللاشهود جنازتها، و دفنت بالبقیع رضی االخطاب، و کان یجمع الناس ل



 151   9ام المؤمنین ماریه، همسر مظلوم پیامبرم ـ هفتفصل  

در زمـان  قـرار گـرفنت و زشـت بعضـی صـحابه ربه،  مـورد تهمـت نـارواـمش

تنهـا  و بیـوه شـدن ،9پیامربمرگ همرسی چون مرگ فرزند و داغ ، بارداری

یی بودند که در ایـن نـه سـال ها فرزند شدن غم پس از بی به فاصله چند ماه

حضـور نـورانی و صـمیمی در مدینـه دلخوشـی او  امـا  .هـا قـرین بـود با آن

هجـرت ایـن  ١١در سـال  9پیـامرببود که با مرگ  9رش رسول خداـهمس

سـال پـس از  ٥جهـت نیسـت کـه او تنهـا  بـیدریچـه نیـز بـر او بسـته شـد. 

  دار فـانی را وداع گفـت.، در حالی که بسی جـوان بـود، 9پیامربرش ـهمس

 9پیـامربمسکن و عبادتگـاه به عنوان را م ربه ام ابراهیـشامامان معصوم م

زیـارت آنـرا پـس از مسـجد قبـا سـفارش ده و کـر و مکانی با فضیلت معرفی 

 ١.اند ده�و 

 

 

 

                                                                        

َبا َعْبِد ا: «۲۷۵/ ۹دار الحدیث)،  -کافي (ط نک:   ١
َ
ْلُت أ

َ
ِتي  هللاَسأ

ْ
ا َنأ نَّ

َ
َالُم: أ َعَلْیِه السَّ

؟ َفَقاَل: 
ُ
ْبَدأ

َ
َها أ یِّ

َ
ِتي َحْوَل اْلَمِدیَنِة، َفِبأ  ِبُقباَء، َفَص «اْلَمَساِجَد الَّ

ْ
ُل َمْسِجٍد اْبَدأ وَّ

َ
ُه أ ْکِثْر؛ َفِإنَّ

َ
لِّ ِفیِه، َو أ

ی ا هللاِفیِه َرُسوُل ا  َصّلی مِّ ِإْبَراِهیَم، َفَصلِّ ِفیَها،  هللاَصلَّ
ُ
َعَلْیِه َو آِلِه ِفي هِذِه اْلَعْرَصِة، ُثمَّ اْئِت َمْشَرَبَة أ

ی ا هللاَمْسَکُن َرُسوِل ا    َو ِهيَ ُه...َعَلْیِه َو آ هللاَصلَّ نیز: سمهودی، وفاء الوفاء بأخبار  .»ِلِه َو ُمَصالَّ
و روی ابن زبالة و یحیی من طریقه و ابن شبة من طریق أبي غسان ): « ۳۴/ ۳دار المصطفی (

صّلی في «علیه و سلم  هللاعن ابن أبي یحیی عن یحیی بن محمد بن ثابت أن النبي صلی ا
 ». مشربة أم إبراهیم
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 گیری و چکیده نتیجه 

رویداد افک از رویدادهای پر تنش صـدر اسـالم بـوده اسـت کـه در آن 

 تهمـت زدن سـاخنت یـک دروغ وبـا  گروهی به هم پیوسته از بین مسل�نان

ر بنـا ـاین همسناروا به یکی از همرسان پیامرب به آبروی ایشان حمله کردند. 

بایسـت  مـی ،به روایات سبب نزول وارد شده ذیل آیه افک در منابع فریقین

یا بانو عایشه و یا بانو ماریه باشد. اما با توجـه بـه ایـن کـه آیـات قـذف در 

رسد کـه هـر  ظر میترتیب مصحف پیش از آیات افک قرار دارند، چنین به ن

دو گروه روایات سبب نزول از نقطه نظر اجـرای حـد بـا عصـمت پیـامرب در 

رود با توجه به آگاهی از وجوب حـد  می  تقابل هستند. زیرا از پیامرب انتظار

تعــداد زیــادی از  ،تهمــت نــاروا بــر قــاذفین، بالفاصــله پــس از بــروز شــایعه

اند،  یا ساخنت آن نقش داشته مسل�نان را که طبق گزارشات قرآن در پراکندن

چنین گزارش تاریخی در مصادر روایی فـریقین، نـه  . اماحد بزندبه یک باره 

 ذیل روایات افک عایشه و نه ذیل روایات افک ماریه وجود ندارد. 

سـازد کـه ایـن  دقت بـه گزارشـات قرآنـی از رویـداد افـک مشـخص مـی

در پخـش و همراهـی آنـان مسل�نان دیگر ناآگاهی  دارند گزارشات اعالم می

شـایعه شــد و  بــیش از پـیشموجـب اوج گـرفنت  ،بـدون داشـنت علــم شـایعه

زدن تهمـت نـاروا  گنـاهِ دانستند  تا زمان اوج گرفنت شایعه �ی حتی مسل�نان

ایــن مطلــب پــرده از ایــن نکتــه  بــزرگ اســت. بــه زن شــوهردار تــا چــه حــد

زننـدگان بـه  تهمـت آیات قذف که اعالم کننده وجـوب حـد بـر دارد که برمی
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بایست پس از اوج گرفنت شایعه نازل شـده باشـند و  زنان شوهردار است، می

زننـدگان بـه  شـود، زدن حـد بـر تهمـت از آنجا که حکم عطف به ماسبق �ی

 .  ه استپیامرب واجب نشد

اند امـا  نـازل شـدهز آیات افـک گرچه پیش ابه عبارت دیگر آیات قذف 

و اوج گرفنت شـایعه بـوده اسـت و لـذا بـر  فکپس از رویداد انازل شدنشان 

بـا شـود.  چون حکم عطـف بـه ماسـبق �ی ،زنندگان حد واجب نشده تهمت

ت وارد در سـبب نـزول اروای گروه به این مطلب، باید گفت از بین دوتوجه 

زننـدگان توسـط پیـامرب  حـد زدن تهمت ازافک، روایات افک ماریه کـه  اتآی

گزارشات قـرآن و عصـمت پیـامرب بـوده و قابـل خوان با  ، همگویند سخن �ی

 پذیرشند.
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   . ق ۱۳۷۹، قم،  اول، انتشارات عالمه

، محقق: املحيط يف اللغةابن عباد (صاحب بن عباد، إس�عيل بن عباد)،  .۱۵

  ق. ۱۴۱۴،   ، ب�وت الكتابمحمدحسن آل ياس�، چاپ اول، انتشارات عامل 

، چاپ اول،  تيعاب ىف معرفة األصحاباالسابن عبد الرب، يوسف بن عبد الله،  .۱۶

     ق.  ۱۴۱۲دار الجيل ، ب�وت،  انتشارات

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها ، شافعي، عيل بن الحسنابن عساکر  .۱۷

، محقق: محب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة حلها من األماثل وتسمية من

   م.۱۹۹۵العمري، چاپ هفتم، انتشارات دار الفكر، ب�وت، 

، محقق : عبد السالم محمد معجم مقاييس اللغة،  فارس، أحمد بن فارس ابن .۱۸

               .  ق ۱۴۰۴، قم،  عالم االسالميهارون، چاپ اول، انتشارات مكتب اال 

چا، انتشارات دار الفكر،  ، بیالبداية و النهايةابن كث� دمشقى، اس�عيل،  .۱۹

   ق.۱۴۰۷ب�وت، 

چا، انتشارات مكتبة  ، بیالبدء والتاريخ،  مقدسی، مطهر بن طاهر ابن مطهر .۲۰

 تا. الثقافة الدينية، بور سعيد، بی
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، محقق: دکرتعامر  معرفة الصحابة، محمد بن إسحاقعبدي،  ابن َمنَْده .۲۱

حسن صربي، چاپ اول، انتشارات مطبوعات جامعة اإلمارات العربية 

   ق. ۱۴۲۶املتحدة، 

چاپ سوم، انتشارات دار الفكر ،  لسان العرب،  ابن منظور، محمد بن مكرم .۲۲

 .       ق ۱۴۱۴،  دار صادر، ب�وت -للطباعة و النرش و التوزيع

، محقق: مصطفى الس�ة النبويةابن هشام حم�ى معافرى، عبد امللك،  .۲۳

چا، انتشارات دار املعرفة،  السقا و ابراهيم األبيارى و عبد الحفيظ شلبى، بی

   تا.  ب�وت، بی

، مرتجم: رفيع  س�ت رسول اللهاملعافرى، عبد امللك،  ابن هشام الحم�ى .۲۴

الدين اسحاق بن محمد همدا� قاىض ابرقوه ، چاپ سوم، انتشارات 

 ش.      ۱۳۷۷خوارزمى، تهران، 

،  روض الجنان و روح الجنان يف تفس� القرآن،  ابوالفتوح رازى، حس� بن عىل .۲۵

 .  ق۱۴۰۸، مشهد،  ىچاپ یکم، آستان قدس رضوى، بنياد پژوهشهاى اسالم

ِجْستا�، سلي�ن بن أشعثابی داود  .۲۶ ، محقق: محمد محيي سنن أيب داود، سِّ

   تا. چا، انتشارات املكتبة العرصية، ب�وت، بی الدين عبد الحميد، بی

، محقق: محمد باقر املعیار واملوازنةمعتزلی، محمد بن عبد الله،  اسکافی .۲۷

  ق.۱۴۰۲جا،  نا، بی املحمودي، چاپ اول، بی

چاپ  حلية األولياء وطبقات األصفياء ،، بن عبد الله أصبها�، أبو نعيم أحمد .۲۸

   .ق۱۴۰۵، ب�وت، دار الكتاب العريبچهارم، انتشارات 

، دالئل النبوة أليب نعيم األصبها�، بن عبد الله أصبها�، أبو نعيم أحمد .۲۹

ت دار محقق: محمد رواس قلعه جي، عبد الرب عباس، چاپ دوم، انتشارا

 ق.                        ۱۴۰۶النفائس، ب�وت، 

، محقق: عادل بن معرفة الصحابةأصبها�، أبو نعيم أحمد بن عبد الله،  .۳۰

  ق.۱۴۱۹يوسف العزازي ، چاپ اول، انتشارات دار الوطن للنرش، الرياض، 

چا،  ، بیاز حنین تا تبوک از دیدگاه قرآن و حدیثامین، سید مهدی،  .۳۱

 ش.۱۳۹۰یان جوان، قم، انتشارات ب
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،چاپ یکم، انتشارات  الربهان يف تفس� القرآن،  بحرا�، هاشم بن سلي�ن .۳۲

 .   ق۱۴۱۵موسسة البعثة، قسم الدراسات اإلسالمية، قم، 

املخترص من أمور رسول الصحيح محمد بن إس�عيل، الجامع املسند بخاري،  .۳۳

ات چاپ اول، انتشار ،  وسننه وأيامه، محقق: محمد زه� بن نارص 9ه اللّٰ 

       ش.  ۱۴۲۲جا،  دار طوق النجاة، بی

چا، انتشارات فرهنگ سبز،  ، بیجامع أحاديث الشيعة،  بروجردى، آقا حس� .۳۴

 ش.۱۳۸۶تهران، 

، محقق: د. ۱۰ (البحر الزخار) ارمسند البّز  حمد بن عمرو، ار، أبو بكر أ بّز  .٣٥

مكتبة العلوم  -چا، انتشارات مؤسسة علوم القرآن  ، بیمحفوظ الرحمن

  ق. ۱۴۰۹مدینه،  –والحكم، بیروت 

)، محقق: ۱۸( البحر الزخاراملنشور باسم  مسند البزاربزّار، أبو بكر أحمد بن عمرو،  .٣٦

عادل بن سعد (حقق األجزاء  -) ۹إىل  ۱محفوظ الرحمن زين الله، (حقق األجزاء من 

چاپ اول، انتشارات  )،۱۸صربي عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء  -) ۱۷إىل  ۱۰من 

             م. ۲۰۰۹م، وانتهت ۱۹۸۸مكتبة العلوم والحكم ، املدينة ، بدأت 

، محقق: سهيل زكار و جمل من انساب األرشافبالذرى ، أحمد بن يحيى،  .۳۷

  ق. ۱۴۱۷رياض زركىل، چاپ اول، انتشارات دار الفكر، ب�وت، 

نتشارات دار و مكتبة چاپ، ا ، بی فتوح البلدان، بن یحیی بالذرى، أحمد .۳۸

 م.۱۹۸۸الهالل، ب�وت، 

:چاپ دوم، انتشارات رسوش، ۲و۱جنامه طربى،  تاريخ ،(منسوب به) بلعمى .۳۹

     ش.۱۳۷۳جا،  : چاپ سوم، انتشارات الربز، بی۵و۴و۳ش. ج۱۳۸۷جا،  بی

 أنوار التنزيل و أرسار التأويل( تفس� البيضاوى)،بيضاوى، عبدالله بن عمر،  .۴۰

            ق.     ۱۴۱۸، بیروت،  ء الرتاث العريبارات دار إحياچاپ اول، انتش

، محقق: عبد ، دالئل النبوة و معرفة أحوال صاحب الرشيعة، احمد بيهقى .۴۱

 ش.           ۱۴۰۵املعطى قلعجى، چاپ اول، انتشارات دار الكتب العلمية، ب�وت، 

چا،  عطا، بی ، محقق: محمد عبد القادرسنن البيهقي الكربى، بيهقي، أحمد .۴۲

 ق.۱۴۱۴انتشارات مكتبة دار الباز، مكة، 
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أحمد محمد شاكر ، محقق: الجامع الصحيح سنن الرتمذيترمذي، محمد بن عيىس،  .۴۳

 ق.      ۱۳۹۵، دار إحياء الرتاث العريب ،ب�وت چا، انتشارات  بی ، وآخرون

، چاپ اول، انتشارات طوبای محبت، قم، حامیةالرسولتهرانی، حسین،  .۴۴

 ش. ۱۳۹۴

، محقق: املستدرك عىل الصحيح�، نيسابوري، محمد بن عبد اللهحاكم  .۴۵

مصطفى عبد القادر عطا، چاپ اول، انتشارات دار الكتب العلمية، ب�وت، 

   ش.۱۴۱۱

، چاپ چهارم، انتشارات دفرت نرش اسباب النزولحجتی، سید محمد باقر،  .۴۶

 ش.   ۱۳۷۴فرهنگ اسالمی، تهران، 

، چاپ اول، انتشارات مؤّسسة آل وسائل الشيعةسن، بن ح محمد ُحر عاميل، .۴۷

                                          ق.  ۱۴۰۹جا،  إلحياء الرتاث، بی البيت عليهم السالم

، چاپ هفتم، انتشارات الس�ة الحلبية يف س�ة األم� املأمونحلبي، عيل،  .۴۸

 ق. ۱۴۰۰دار املعرفة، ب�وت، 

چاپ ،  رسوىل، هاشممحقق:  ، تفس� نور الثقل�،  حويزى، عبدعىل بن جمعه .۴۹

    ق. ۱۴۱۵انتشارات اس�عیلیان، قم، چهارم، 

، بیروت،  چا، انتشارات البالغ بی ، هداية الكربى،  خصيبى، حس� بن حمدان .۵۰

                    . ق ۱۴۱۹

، محقق: عمر عبد السالم تدمرى، چاپ دوم،  تاريخ اإلسالمذهبى، محمد،  .۵۱

   ق.۱۴۱۳ارات دار الكتاب العرىب، ب�وت، انتش

، محقق: مجموعة محقق� بإرشاف شعيب س� أعالم النبالءَذَهبي، محمد،  .۵۲

 تا.  جا، بی چا، انتشارات مؤسسة الرسالة، بی األرناؤوط، بی

، چاپ یکم،  مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفها�، حس� بن محمد،  .۵۳

       .               ق۱۴۱۲،  انتشارات دار الشامية، ب�وت

 .۱۳۸۴، چاپ ششم، انتشارات انتشارات امیرکبیر، تهران، تاریخ قرآنرامیار، محمود،  .۵۴

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون األقاويل ىف زمخرشى، محمود بن عمر،  .۵۵

   . ق۱۴۰۷،   ، چاپ سوم، انتشارات دار الكتاب العريب، ب�وت وجوه التأويل
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، چاپ دوم، فرازهایی از تاریخ پیامرب اسالمجعفر،  سبحانی تربیزی، .۵۶

 ش.۱۳۷۳انتشارات مشعر، تهران، 

چا، انتشارات بوستان كتاب، تهران،  بی فروغ ابديت،سبحانی تربیزی، جعفر،  .۵۷

 تا. بی

، چاپ اول، وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفىالسمهودي، عيل بن عبد الله،  .۵۸

  ق. ١٤١٩ انتشارات دار الكتب العلمية، ب�وت، 

، مرتجم: سیدجعفر نهج البالغه سید ريض علم الهدى، محمد بن حس�، .۵۹

 ش.۱۳۷۱شهیدی، چاپ سوم، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی،تهران، 

مصحح: ابراهيم، محمد  ، أمايل،  سید مرتضی علم الهدى، عىل بن حس� .۶۰

   . م ۱۹۹۸، قاهره،  دار الفكر العريب ، چاپ اول، انتشارات ابوالفضل

، چاپ اول، انتشارات تنزيه األنبياء، عىل بن حس�، سید مرتضی علم الهدى .۶۱

 تا. جا، بی ، بی دار الرشيف الريض

، چاپ یکم، الدر املنثور ىف التفس� باملاثوربكر،  سيوطى، عبدالرحمن بن اىب   .۶۲

انتشارات كتابخانه عمومى حرضت آيت الله العظمى مرعىش نجفى، قم، 

          .   ق ۱۴۰۴

مسانید امهات املومنین من جوامع الکبیر سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر،  .۶۳

، مصحح: محمد غوث الندوی، چاپ اول، انتشارات دارالسلفیه، فی الحدیث

  ق.۱۴۰۳هند، 

، چاپ دوم،  الفرقان ىف تفس� القرآن بالقرآن و السنهصادقى تهرا�، محمد،  .۶۴

                        ق.  ۱۴۰۶، قم،  انتشارات فرهنگ اسالمى

مصحح: غفارى، عىل اكرب،  لخصال،اصدوق (ابن بابويه)، محمد بن عىل،  .۶۵

  ش.۱۳۶۲، قم،   چاپ اول، انتشارات جامعه مدرس�

، تفس� القرآن العزيز املسّمى تفس� عبدالرزاق،  صنعا�، عبدالرزاق بن ه�م .۶۶

 . ق ۱۴۱۱چاپ اول، انتشارات دار املعرفة، بیروت، 

، چاپ هفتم، انتشارات دارالهدی الحیاء داستان زندگی پیامربی، نجاح، طائ .۶۷

 ش.۱۳۸۲الرتاث، قم، 
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، چاپ دوم، انتشارات  املیزان يف تفس� القرآنطباطبایی، محمدحسین،  .۶۸

  ق. ۱۳۹۰ب�وت ،  -، لبنان  مؤسسة األعلمي للمطبوعات

چاپ اول، ، كب�: تفس� القرآن العظيم تفس�طربا�، سلي�ن بن احمد،  .۶۹

 م.۲۰۰۸اربد،  -انتشارات دار الكتاب الثقايف، اردن

، محقق: حمدي بن عبد املجيد معجم كب�طربا�، سلي�ن بن أحمد،  .۷۰

  .  تا السلفي، چاپ دوم، انتشارات مكتبة ابن تيمية، قاهرة، بی

، مصحح: هاشم رسولی و  مجمع البيان يف تفس� القرآن،  طربىس، فضل بن حسن .۷۱

   ش.۱۳۷۲ايى، چاپ سوم، انتشارات نارص خرسو، تهران، يزدى طباطب

،  مصحح: گرجى، ابوالقاسم ،  تفس� جوامع الجامع،  طربىس، فضل بن حسن .۷۲

 .   ق ۱۴۱۲، قم،  مركز مديريت-، انتشارات حوزه علميه قماول چاپ

چا، انتشارات مكتبة  ، بیذخائر العقبى يف مناقب ذوى القرىبطربي ، أحمد،  .۷۳

 ق.      ۱۳۵۶هره، القديس، قا

چاپ جامع البيان ىف تفس� القرآن( تفس� طربى)، طربى، محمد بن جرير،  .۷۴

   . ق۱۴۱۲، بیروت، دار املعرفة انتشارات اول،

، چاپ دوم، ) تاريخ األمم و امللوك(تاريخ طربيطربي ، محمد ابن جرير،  .۷۵

                          ق.  ۱۳۸۷ات دار الرتاث، ب�وت، انتشار 

، محقق: احمد حسينى  مجمع البحرينطريحى، فخرالدين بن محمد،  .۷۶

         ش.  ۱۳۷۵، تهران،  ىاشكورى، چاپ سوم، انتشارات مرتضو 

، ، چاپ پنجمالصحيح من س�ة النبي األعظممرتضی،  عاميل، سيد جعفر .۷۷

      .  ق ۱۴۲۵جا،  انتشارات املركز اإلسالمي للدراسات، بی

چا،  ، بیاملعجم املفهرس اللفاظ القرآن الکریم ، عبدالباقی، محمد فؤاد .۷۸

  تا. انتشارات جهان، تهران، بی

محقق: محمد الحج�ي،  فتوح مرص وأخبارها،، عبد الرحمن بن عبد الله .۷۹

  ق.۱۴۱۶چاپ اول، انتشارات دار النرش / دار الفكر، ب�وت ، 

میه، ، چاپ چهارم، انتشارات دارالکتب االسال سقیفهعسکری، سید مرتضی،  .۸۰

   ش.۱۳۸۷قم، 
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مرتجم: عطا محمد  نقش عایشه در تاریخ اسالم،عسکری، سید مرتضی،  .۸۱

 ش۱۳۹۰جا،  رسدارنیا، چاپ اول، انتشارات عالمه عسکری، بی

، چاپ سوم، تفس� كب�( مفاتيح الغيب)فخر رازى، محمد بن عمر،  .۸۲

                      .   ق۱۴۲۰، ب�وت ،  عريبانتشارات دار إحياء الرتاث ال

 . ق۱۴۰۹، قم،  وم، انتشارات هجرت، چاپ د الع�فراهيدى، خليل بن أحمد،  .۸۳

،چاپ یکم، انتشارات دار املالك،  من وحى القرآنفضل الله، محمد حس�،  .۸۴

 .  ق۱۴۱۹،  ب�وت

فوالدوند، محمدمهدى، ترجمه قرآن (فوالدوند)، چاپ سوم، انتشارات دفرت  .۸۵

  ق.۱۴۱۸تهران، مطالعات تاريخ و معارف اسالمى، 

،  ، مصحح: اعلمى، حس� تفس� صايف،  فيض كاشا�، محمد بن شاه مرتىض .۸۶

  . ق۱۴۱۵چاپ دوم، انتشارات مكتبة الصدر، تهران، 

، چاپ دوم، املصباح املن� يف غريب الرشح الكب�فيومى، أحمد بن محمد،  .۸۷

                         .   ق ۱۴۱۴الهجرة، قم، انتشارات دار 

،  چاپ اول، نرش مركز فرهنگى درسهايى از قرآن تفس� نور،،  ائتى ،محسنقر  .۸۸

  . ش۱۳۸۸تهران، 

، چاپ ششم، انتشارات دارالکتب  قاموس قرآناكرب،  قرىش بناىب، عىل .۸۹

     .  ش۱۳۷۱،   االسالمیه، تهران

، چاپ اول، انتشارات نارص خرسو،  الجامع ألحكام القرآن، قرطبى، محمد  .۹۰

  ش.۱۳۶۴،  تهران

،  ، چاپ سی و پنجم، انتشارات دار الرشوقفی ظالل القرآنقطب، سيد،  .۹۱

 .  ق۱۴۲۵،  ب�وت

   ش. ۱۳۶۳، قم،  ، چاپ سوم، انتشارات دار الكتاب تفس� القمي،  قمى، عىل بن ابراهيم .۹۲

 تفس� كنز الدقائق و بحر الغرائب،قمى مشهدى، محمد بن محمدرضا،  .۹۳

رات وزارت فرهنگ و ارشاد انتشا، چاپ اول،  محقق: درگاهى، حس�

  ق. ۱۳۶۸، تهران،  اسالمى

اإلسالمية)، مصحح: غفارى عىل اكرب و  -( طكايفال،  كلينى، محمد بن يعقوب .۹۴
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 . ق ۱۴۰۷آخوندى، محمد، انتشارات دار الكتب اإلسالمية، تهران، 

چاپ یکم، انتشارات وزارة  تفس� فرات الكويف،،  كوىف، فرات بن ابراهيم .۹۵

         .  ق۱۴۱۰ة و اإلرشاد اإلسالمي، مؤسسة الطبع و النرش، تهران ، الثقاف

، چاپ یکم، تأويالت أهل السنة( تفس� املاتريدى)ماتريدى، محمد بن محمد،  .۹۶

 .                ق۱۴۲۶،  ب�وت ، انتشارات دار الكتب العلمية، منشورات محمد عيل بيضون

، الع�ل يف سنن األقوال واألفعالكنز ، هندي ، عيل بن حسام الدين متقي .۹۷

صفوة السقا، چاپ پنجم، انتشارات مؤسسة الرسالة،  -محقق: بكري حيا� 

   ق.۱۴۰۱جا،  بی

ب�وت)، چاپ دوم، محقق / مصحح:  -( طبحار األنوار،  مجلىس، محمد باقر .۹۸

       . ق ۱۴۰۳، بیروت،  ، انتشارات دار إحياء الرتاث العريب جمعى از محققان

چاپ چهارم، انتشارات  ، �ونه بينات در شأن نزول آياتق، محمدباق، محق .۹۹

                       ش.۱۳۶۱اسالمی، تهران، 

چا، انتشارات دار الصاوي،  ، بی التنبيه و اإلرشافعىل بن الحس�،  مسعودي،  .۱۰۰

تا. املسعودي ، عىل بن الحس�، مروج الذهب و معادن الجوهر،  قاهرة، ىب

 ق. ۱۴۰۹نتشارات دار الهجرة، قم، چاپ دوم، ا

، محقق: محمد فؤاد صحيح مسلممسلم النيسابوري، مسلم بن الحجاج،   .۱۰۱

 تا.    الرتاث العريب، ب�وت، بی چا، انتشارات دار إحياء عبد الباقي، بی

، چاپ اول، انتشارات  التحقيق يف كل�ت القرآن الكريم،  مصطفوى، حسن  .۱۰۲

 ش.  ۱۳۶۸،  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،

، چاپ شانزدهم، انتشارات یاران، قم، علوم قرآنیمعرفت، محمدهادی،   .۱۰۳

   ش.۱۳۹۴

، چاپ یکم، انتشارات دار الكتاب تفس� كاشفمغنيه، محمدجواد،   .۱۰۴

                                                       .  ق ۱۴۲۴اإلسالمي، قم، 

، مرتجم: عبدالله محمود  ل بن سلي�نتفس� مقات،  مقاتل بن سلي�ن  .۱۰۵

  ق.۱۴۲۳شحاته، چاپ اول، انتشارات دار إحياء الرتاث العريب، ب�وت، 

أو املستخرج من األحاديث  األحاديث املختارة، محمدمقديس، ضياء الدين   .١٠٦
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املختارة م� مل يخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيه�؛ محقق:دكتور عبد 

م، انتشارات دار خرض للطباعة والنرش والتوزيع، امللك بن عبد الله؛ چاپ سو 

     ق. ۱۴۲۰ب�وت، 

چا، انتشارات مكتبة الثقافة  ، بیالبدء و التاريخمقدىس، مطهر بن طاهر،   .۱۰۷

 تا.  جا، بی الدينية، بی

إمتاع األس�ع مبا للنبى من األحوال و األموال و مقريزى، أحمد بن عىل،   .۱۰۸

 ق.  ۱۴۲۰دار الكتب العلمية، قم، ارات ، چاپ اول، انتشالحفدة و املتاع

، چاپ دهم،  تفس� �ونهمكارم ش�ازى(جمعی از نویسندگان)، نارص،   .۱۰۹

        ش.   ۱۳۷۱،  االسالمیه، تهران انتشارات دارالکتب

، محقق: عبد الغفار سلي�ن سنن نسايئ كربى، بن شعيبنسايئ، أحمد   .۱۱۰

ارات دار الكتب العلمية، البنداري و سيد كرسوي حسن ، چاپ اول، انتش

           ق. ۱۴۱۱ب�وت، 

، محقق: ک�ل بسیونی زغلول، اسباب نزول القرآنواحدی، علی بن احمد،   .۱۱۱

    ق.   ۱۴۱۱تب العلمیه، بیروت، چاپ اول، انتشارات دارالک

الردة مع نبذة من فتوح العراق و ذكر املثنى بن واقدى ، محمد بن عمر،   .۱۱۲

 ق. ۱۴۱۰الغرب االسالمى، ب�وت، پ اول، انتشارات دار ،  چاحارثة الشيبا�

، محقق: مارسدن جونس، چاپ سوم، املغازىالواقدي، محمد بن عمر،   .۱۱۳

 ق. ۱۴۰۹انتشارات مؤسسة األعلمى، ب�وت، 

اول، انتشارات بوستان كتاب  ، چاپتفس� راهن�هاشمى رفسنجا�، اكرب،   .۱۱۴

 ش. ۱۳۸۶لميه قم)، قم، مى حوزه عانتشارات دفرت تبليغات اسال ( قم

چا، انتشارات دار  ، بیمجمع الزوائد ومنبع الفوائدهيثمي، عيل بن أيب بكر،   .١١٥

                                  ق. ۱۴۱۲الفكر، ب�وت، 

چا، انتشارات دار صادر ،  ، بیتاريخ يعقوىب، ، احمد(كاتب عباىس) يعقوىب  .۱۱۶

 .                 تا ب�وت، بی
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 ها اله. مقب

، تاریخ اسالم در آینه پژوهش، راز پیامرب در آیات ابتدایی سوره تحریم .۱

 .۱۳۰-۱۱۳، ص ۱۱ش، ش�ره ۱۳۸۵

ی موجود درباره افشای  هابررسی و نقد دیدگاهحسینی فاطمی، سیدعلی،  .۲

، فصلنامه ها.مبانی و پیشینه مندی سوره نظریه هدفگر، محمد،  خامه

 .۵۲-۵۱ش، ش�ره ۱۳۸۶های قرآنی،  پژوهش

نقد و ارزیابی روایات شأن نزول سوره جواد، -سل�ن زاده، محمد-خامه گر .۳

 .۱۲، ص ۱ش، ش�ره ۱۳۹۲های قرآنی،  ، پژوهشتحریم

درسهایی از مکتب اسالم،  ،بحثی پیرامون همرسان پیامربدوانی، علی،  .۴

 .۲۱-۱۷، ص۱۲ش، ش�ره ۱۳۴۶

ش، ۱۳۸۵، بینات،  شیوه همرسداری پیامرب به گزارش قرآنعابدینی، احمد،  .۵

 .۱۸۲-۱۶۰، ص ۵۲ش�ره 

ارتباط آیات در سور قرآن کریم با نگاه به سوره میرباقری، سید محسن،   .۶

 .۴، دوره چهارم، ش�ره ۱۳۸۶، فصلنامه رشد آموزش قرآن، تابستان تحریم

 

 افزارها  نرمج. 

 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی.۳نسخه جامع تفاسیر نور، .۱

 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی.۲نسخه، نورالسیره .۲

 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی.۵/۳نسخه جامع احادیث،  .۳

، اوقاف الشیخ محمد عبدالعزیز الراحجی، ۶۷/۳، نسخه مکتبه شامله .۴

 مکتبه امللک فهد، عربستان سعودی. 
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