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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

  
  موالنا امرالين بطحا 

  ٢٠١٧ جون ٠٩
  

  نی آسمان نيستآھای قرت مبداء بعضی از آي
  

برخی صرفاً يک موضوع تاريخی و نظر به ضرورت و خواست به نام . ھای قران مبدای آسمانی ندارندت  آيۀھم

 تحريم زمانی به پيغمبر نازل می گردد که پيغمبر با يکی از زنانش ۀآيات يک، دو و سه سور. عرفی شده استخدا م

از روايتی که طبری در باره دارد معلوم می شود که . به نام حفصه و به تعقيب آن با عايشه مشکل پيدا می کند

صه بود به خانه نزد خود می خواند و فه نوبت حپيغمبر ماريه را که زنی بسيار زيبا بود درغياب حفصه در روزی ک

ماريه که کنيز پيغمبر و تحفه ای بود از سوی حاکم مصر برای . در اطاق خواب حفصه با او ھمبستر می شود

.  شھر زندگی می کرد که نه زياد جا داشت و نه مناسب شأن پيغمبر بودۀ کوچک و محقری در حاشيۀپيغمبر در کلب

چند دقيقه . انتظار می کشد. اق خود را بسته می يابدتام نشده بود که حفصه برمی گردد و در اھنوز کار پيغمبر تم

حفصه می داند که پيغمبر در غياب وی و در روزی . اق بيرون می آيندتبعد در باز می شود و پيغمبر با ماريه از ا

 بغض به پيغمبر می گويد که چگونه در متغير می شود و با آزردگی و. که نوبت او بوده با ماريه ھمبستر شده است

 من آوردی و در بستر من با او ھمبستر شدی؟ جواب پيغمبر اين ۀروزی که نوبت من بود ماريه را با خود به خان

چون حفصه قانع نمی شود و به اعتراض و . بود که ماريه کنيز من است و خداوند کنيزان را بر من حال نموده است

ريه و ناله ادامه می دھد پيغمبر برای خاموش ساختن وی سوگند ياد می کند که پس از اين شکايت خود ھمراه با گ

 حفصه به ۀ ماريه و حفصه و ھمبستر شدن پيغمبر با ماريه در خانۀقص. ھمبستر شدن با ماريه بر من حرام است

ند و با ذکر مکرر آن سبب عايشه نيز با آزردگی و تمسخر داستان را به سمع  پيغمبر می رسا. گوش عايشه می رسد

 زيبا و دوست ۀکه پيغمبر برای رھائی از شر حفصه و عايشه و پايان دوری از ماري اذيت پيغمبر می شود تا اين

  :داشنی آيات زير را به نام خدا برای آن ھا بيان می دارد و خود را از شر آن ھا نجات می دھد

ِحيٌم  ُ َغفُوٌر رَّ ُ لََك تَْبتَِغي َمْرَضاَت أَْزَواِجَك َوهللاَّ ُم َما أََحلَّ هللاَّ اى پيغمبر، چرا به خاطر  )١/تحريم(يَا أَيَُّھا النَّبِيُّ لَِم تَُحرِّ

  . کنی؟ هللا آمرزنده و مھربان است خشنود کردن ھمسرانت، آن چه را که هللا براى تو حالل کرده است حرام می 

ُ َمْواَلُكْم َوُھَو اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم  ُ لَُكْم تَِحلَّةَ أَْيَمانُِكْم َوهللاَّ بدون شک هللا براى شما راه شکستن  )٢/تحريم(قد فََرَض هللاَّ

  .سوگند تان را گذاشته است و هللا سرپرست شماست و او داناى فرزانه است

چه خوب است که ھر وقت مشکلی برايت پيدا می شود خدا  گفت می گويند وقتی عايشه اين آيات را شنيد به پيغمبر

  .به دادت می رسد
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ُموْا أِلَنفُِسكمُ  نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم فَأْتُوْا َحْرثَُكْم أَنىَ : زنان شما کشتزار شما ھستند َ َو اْعلَُموْا أَنَُّكم    ِشْئتُْم َو قَدِّ  َو اتَّقُوْا هللاَّ

اَلقُوهُ َو بَشِّرِ   جا كه خواھيد به كشتزار خود  زنان شما كشتزار شما ھستند پس از ھر)٢٢٣/بقره(  اْلُمْؤِمنِين؛مُّ

يد و آنھا را براى خودتان مقدم داريد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه او را ديدار خواھيد كرد و مؤمنان را به ئدرآ

  : و شنيدن آن بالفايده نيست؛ ھمين گونه مبدا و داستانی دارد که خواندناين ديدار مژده ده

مرد که می خواست از راه غير . در کتب راويان چنين آمده است که مردی از مھاجرين زنی از انصار گرفت

طبيعی با زن ھمبستر شود با مخالفت زن رو به رو می گردد و چون ھر چه اصرار می کند به مقصد خود نائل نمی 

. نتيجه پدر زن نزد پيغمبر شکايت می کند و از او طالب کمک می شودشود سر و صدای شان بلند می گردد که در 

 بقره را به نام ۀ سور٢٢٣ ت ديرينه ای که با مھاجرين دارد به حمايت مرد مھاجر بر می خيزد و آيۀپيغمبر با رابط

يت را يکبار  مردانی مانند مرد مھاجر اين حکاۀکه از سوی خدا نازل شده است به مردم قرائت کرده مشکل ھم اين

   .  حل کردهو برای ھميش

  

  

  

    

 


