


 

 

زد. محمد باوجود اينكه بيماري او را به  در فضاي اتاقي كه پيغمبر محتضر در آن در بستر مرگ افتيده بود دسيسه موج مي
ت كه سررشتة همة آنها بدست هاي سياسي خانوادگي قرار داش ها و ساخت و پاخت انزوا محكوم كرده بود در مركز دستكاري

سوالي وجود نداشت كه جانشيني شوهرش به كسي جز زن سفيد بختش عايشه بود. براي اين زن جوان سرزندة هژده ساله 
 359F1.ندگرفته بود پيروزي مسالمت آميز را بكار  بيمار تدبير و تاكتيك . خانوادة محمد در بالين پيغمبرِخواهد رسيدبه پدرش 

دورادور محمد تنيده بودند. نهاد شان عايشه و حفصه جال ظريفي را در  نشينان آيندة پيغمبر به كمك دخترانجاابوبكر و عمر 
خالفت در مناسبت تنگاتنگ با ارتباطات خانوادگي پيغمبر و يارانش بوجود آمد. خلفاي راشدين يعني هر چهار نخستين 

سي در اسالم پيش از همه مسئلة خانوادگي بوده است. روايتي از جانشين پيغمبر يا خسر محمد بودند يا داماد او. سلطة سيا
كشد. ابن  ة سرنوشت ساز بخوبي به تصوير ميمحل آنابن كثير وزنة مناسبات خانوادگي و بخصوص نقش و نفوذ زنان را در 

خود عمر را و فاطمه  روقتي وضع صحي پيغمبر به وخامت گراييد عايشه پدر خود ابوبكر را، حفصه پد«كثير مي نويسد: 
سه جانشين آيندة پيغمبر (طرفه آنست كه عثمان در هنگام احتضار پيغمبر كامالً غايب بود)  360F2»شوهر خود علي را فراخواندند.

   اختيارنامة قيمومت خود را يا از طريق دختر و يا از طريق همسر خود بدست آوردند.

از مرگ او همچنان باقي بود، كه همين موضوع دليل اينكه چرا خليفة اهميت پيوند زناشويي با اهل بيت پيغمبر حتي پس 
كلثوم نواسة پيغمبر (دختر علي و فاطمه) را كه هنوز كودكي بيش نبود به زني گرفت  دوم عمر در سن خيلي پيشرفته ام

كه  گرديديادآور كلثوم رفت علي در شگفت شد و به عمر  دارد. وقتي عمر نزد علي به خواستگاري دخترش ام توضيح مي
ام كه گفت در روز قيامت  من از فرستادة خدا شنيده«خيلي كم سن بود. خليفة دوم جواب داد  ويكلثوم براي همسري  ام

پيوند ازدواج  فرستادة خداخواهم با اوالدة   ازينرو مي پيغمبر،شوند جز خويشاندي با اهل بيت  ها هيچ مي همه خويشاوندي
و مصارف گزاف عليه مهر مؤمنين را همواره كننده نبود، عمر كه  نعاقبا آگاهي بر اينكه استدالل او زياد  361F3»داشته باشم.

آور چهل هزار درهم را به  خوردسال مبلغ سرسام كرد براي راضي ساختن پدر عروسِ ميهنگفت عقد ازدواج توصيه و تبليغ 
استدالل پول آنقدر مجاب كننده بود كه سرانجام علي پذيرفت تا دختر كوچك خود را به   362F4.مثابة مهر عروس پيشنهاد كرد

                                                           
كساني كه بر بالين پيغمبر محتضر حاضر بودند عبارت بودند از شماري از زنانش (عايشه، حفصه و ميمونه)، دخترش فاطمه، دامادش علي،   1

فضل، قثم و عبداهللا) و اسامه ابن زيد كه از قرارگاه خود در جرف زود زود براي خبرگيري از حال پيغمبر به عمويش عباس، پسران عمويش (
 آمد. فاطمه در هنگام جان كندن پدرش تنها يكبار مختصراً سر زد. نقش او در هنگام تركة ميراث پيغمبر متبارزتر گرديد.   مدينه مي

 506-4/505كثير  ؛ سيرة ابن5/275البداية ابن كثير   2
 11/409؛ كنز متقي 3/153؛ مستدرك حاكم 3/44المعجم الكبير طبراني   3
.  عمر خود براي  16/536؛ كنز متقي 2/191؛  مستدرك حاكم 1/607؛  سنن ابن ماجه 2/190؛  سنن دارمي 3/439مصنف ابن ابي شيبه   4

؛ سنن ابن ماجه 1/419زناني كه گرفت يا دختراني كه به شوهر داد هرگز بيشتر از چهارصد و هشتاد درهم مهر تعيين نكرد. (مسند ابن حنبل 
 )16/534؛ كنز متقي 2/191؛ مستدرك حاكم 1/607

فصل 9 

ق صههاي خانوادگي محمد  
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363Fپير مرد به زني دهد.

در پي يك كلثوم  روايت برخي از احاديث (هم سني و هم شيعه) اشاره به آن دارند كه ازدواج عمر با ام 5
364Fآميز تجاوز به عنف بوده است. رذالتواقعة 

بر وم به زن ستيزي مشهور بود و عادت داشت خود را  بياد بياوريم كه خليفة د 6
365Fتسنن ذكر شده است.)اهل ي معتبر ها در نوشتهتحميل كند (تجاوز به عنف از سوي عمر بر عاتكه بنت زيد زنان 

7 

در مركز تندبادي از حب و  مهاجرت كردمدينه  پس از آنكه بهگونه، ابوالقاسم در سراسر زندگي خود و بخصوص  بدين
هاي پر غوغاي خانوادگي قرار داشت. براي دانستن  ها و صحنه ، جاه طلبيها و حسدها ها، احساسات توفاني، رشك بغض

كرد، بجاست تا  هاي خانوادگي پيغمبر سير مي ورزي صي و كينهشخاحساسات  بستردر اي سياسي ه رقابتاينكه چگونه 
  كنيم.   درنگ ،اسرار پيچيده ماندهآن در پردة ي ها  ريشهاندكي بر پيشينة خانوادگي محمد كه 

تبارنامة رسمي ذهنيت در مورد  هاي احاديث موجودند ترين مجموعه در مورد تبارشناسي محمد در قديم ي كهمعلومات مهم
دارد كه  سازد. نسخة پذيرفته شدة تبارنامة پيغمبر تأييد مي ها در باورها نشست كرده است آشفته مي پيغمبر را كه با مرور سده

پيش از تولد يگانه پسرش محمد در جايي بيرون از مكه عبداهللا پدر خود عبداهللا فرزند عبدالمطلب را نديد چون هرگز محمد 
درگذشت و وقتي محمد بيش از شش سال نداشت مادر خود آمنه بنت وهب را از دست داد. پس آن پسر يتيم را پدركالن 

اما اين نسخة سترده  رة بني هاشم قبيلة قريش بود در زير بال پرورش خود گرفت.اش عبدالمطلب كه عضو بانفوذ عشي پدري
و پالوده را مدارك متعددي كه در كتب احاديث آمده و حاكي از آنند كه محمد دو تا چهار سال پس از مرگ پدرش به دنيا 

366Fچهار سال از برادرزادة خود بزرگتر بود. دارند كه حمزه عموي پيغمبر دو تا سازند. در واقع، محدثين بيان مي آمد مخدوش مي

8  
عبداهللا پدر پيغمبر در همان روزي با آمنه از عشيرة بني زهره ازدواج كرد كه پدرش عبدالمطلب با زن ديگري از همان 

كه حاصل اين پيوند حمزه بود. عبداهللا چند ماهي پس از ازدواج با آمنه به سن بيست و پنج  نمودازدواج بنام هاله عشيره 
367Fداشت درگذشت. زهدان خودسالگي در حاليكه آمنه محمد را در 

بنابران نطفه بندي محمد و حمزه تقريباً در يك زمان  9
تا چهار سال پس از عمويش حمزه به دنيا آمد  بودند در حاليكه چنين نبود: محمد دو صورت گرفت و بايد تقريباً همسن مي

  يعني دو تا چهار سال پس از مرگ پدرش.

با توانست دو تا چهار سال پس از مرگ شوهرش  بجا را مطرح مي كند كه آمنه چگونه مي الحلبيه اين پرسشِ ةمؤلف سير
368Fد؟شو محمد باردار

علماي مسلمان امروزي چون علي  و هم محدثين روزگار گذشتهپر آشكار است كه اين پرسش هم  10
دچار ناراحتي و رنگ زردي  را) 2013 – 2003( مصر اعظم مفتي هژدهمين و الزهرجمعه عضو شوراي عالي علماي جامع ا

نموده است. توضيحي كه مفتي اعظم مصر با چهرة حق بجانب در برابر اين پرسش داشت اين بود كه دورة بارداري زنان 

                                                           
 4/611؛ سيرة ابن كثير 2/433؛ سير ذهبي 7/381؛ سنن بيهقي 5/330؛ البداية ابن كثير 249-1/248سيرة ابن اسحاق   5
   8/124ي المنتظم ابن جوز؛ 5/346 ينيكل الكافي  6
 13/633؛ كنز متقي 25/500؛ جامع االحاديث سيوطي 8/652طبقات   7
 1/528اُسد ابن االثير   8
 1/99؛ طبقات 1/156ابن هشام   9

 1/25الحلبيه  ةسير  10



 

369Fواند چهار سال طول بكشد!ت پاكدامن و پارسا مي

وي اين فتواي خود را بر پاية تفسيري (واضحاً خيالبافانه) از قرطبي صادر  11
370Fتوانند. هاي متمادي باردار باقي مانده مي كرد كه ارشاد فرموده بود زنان خداجوي پارسا به مدت سال

12 

وي روي نجابت و پالوده بودن نسب خود  هايي داشت. در حديثي آمده است كه اش نگراني محمد خود در مورد اصل وريشه
371F».سفاح«داد كه جنين بندي او در چوكات ازدواج هنجارين صورت گرفت نه در پي يك  كرد و توضيح مي تأكيد مي

پيغمبر  13
كه  رساند را ميرا بكار گرفت كه مفهوم مزاوجت جنسي گروهي » سفاح«را بكار نبرد بلكه واژة » زنا«واژة  ارتباطدرين 

372Fپيش از اسالم مروج بود

373Fآيا اين گفتة پيغمبر پاسخ در برابر اتهاماتي ازين دست بود؟. ممنوع قرار دادو دين اسالم آنرا  14

15  

هاي بيشتري را در مورد اصل و نسب محمد مطرح  هاي احاديث پرسش ترين مجموعه معلومات ديگرِ برگرفته شده از باستاني
گفت  كه ميده بر آنست كه محمد يگانه فرزند عبداهللا و آمنه بود، اما روايتي از زبان آمنه سازند. سيرة رسماً پذيرفته ش مي

ترين  آسانام محمد  هايي كه داشته از همه بار داري«سازد:  بطالن اين ادعا را برمال ميبه سادگي چند بار حمل برداشته بود 
من پسران زيادي «دارد كه چندين طفل به دنيا آورده است:  در يك روايت ديگر، آمنه به وضاحت اظهار مي 374F16»آنها بود.

پس آيا محمد خواهران و برادراني داشته است؟  375F17»ام. ام اما هيچگاه سخله (نوزادي) بزرگتر از محمد بيرون نياورده زاييده
376Fثم) بود؟(پدر ق» ابوقثم«دهند، چون مگر نه آنست كه كنية پدر محمد  احاديث به اين پرسش گويي پاسخ مثبت مي

18 
زياد براي ما اما اين استنباط  377F19،ازين كنيه آنست كه قثم نام اول محمد بوده است يتونس نگار خيتار طيهشام جعاستنباط 

                                                           
نوشتة همين » ةالدين و الحيا«. همچنين روي همين موضوع مراجعه شود به كتاب  27/6/2002تاريخي  18395ديده شود فتواي شماره   11

  )91، صفحة 51، فتواي شماره 2005علي جمعه (انتشارات نهضت، مصر، 
ه سال سه كودك به دهد كه مدت هر بارداري او چهار سال بود و در طي دوازد مثال زوجة ابن عجالن را مي. قرطبي  9/287تفسير قرطبي   12

دارند كه محمد هفت تا بيست و هشت ماهه بود كه پدرش وفات نمود  الجوزي اظهار مي دنيا  آورد. به ياد داشته باشيم كه مؤلفيني چون ابن
 ) 1/21الصفوة ابن الجوزي ةَُ(

؛ الخصائص الكبري سيوطي 4/330سيوطي  ، الدر المنثور191-1/189؛ سيرة ابن كثير 3/408، 401-3/400، 3/48تاريخ دمشق ابن عساكر   13
 11/402؛ كنز متقي 1/66

صحابي بلند پاية نطفة كرد.  برداشت خودش پدر طفل خود را تعيين مي كرد و چون بار مي مي در سفاح يك زن همزمان با چند مرد مقاربت  14
الحلبيه  ةگرفت (سير مورد تمسخر مسلمانان قرار ميين سبب ه همو ب ه بودشد بسته دپيغمبر عمرو ابن العاص در نتيجة سفاح مادرش با چهار مر

1/64   ( 
كنند تا بهتر تآكيد كرده باشند كه امكان نداشت پدر و مادر محمد بخاطر مشرك بودن  احاديث بسته شدن نطفة محمد در اثر سفاح را رد مي  15

شود چرا بايد پنهاني از كيش يكتاپرستي  يكتاپرستي بودند. دانسته نميباورمند و پيرو كيش » پنهاني«وارد چنان مناسبات شده باشند، بلكه 
 كردند در حاليكه مشركين مكه در همزيستي با جوامع يهودي و مسيحي هيچ مشكلي نداشتند. پيروي مي

؛ تاريخ دمشق ابن عساكر 1/136؛ دالئل بيهقي 14/243 حبان ابن صحيح؛ 1/456؛ طبري 13/74ابو يعال  ؛ مسند1/50اسحاق سيرة ابن   16
 135-1/132؛ الخصائص الكبري سيوطي 1/228؛ سيرة ابن كثير 1/47؛ تاريخ ذهبي 3/91

 1/98طبقات   17
 1/91انساب بالذري   18

19 Hichem Djaït, La Vie de Muhammad, Paris, Fayard, t. I, 2007, p. 236-240   
 149، صفحه 2007، ه، بيروت، دارالطليعهالمحمدي ةالدعو ة�ا: تار2. هالنبوي ةفي السيرهمچنين ديده شود از همين نويسنده: 
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گذاري نزد اعراب لزوماً اشاره به فرزندان واقعي  منشأ مبهم كنيه يمگونه كه پيش ازين گفته آمد نيست چون همان قانع كننده
و اين بخصوص در قسمت پدر محمد كه پيش از تولد پسر خود درگذشت صادق است، مگر اينكه محمد برادري داشت  ندارد

 بنام قثم ...

گردد: چگونه يك مشرك  پدر پيغمبر مطرح مي» هنگام بي«برانگيز و  نام شكدر مورد خارآگين  ياينها، پرسش ةگذشته از هم
 ها (حد اقل در فرضيه) پس از ظهور اسالم بر سر زبان» اهللا«(بردة اهللا) نام داشته باشد در حاليكه » عبداهللا«توانست  مي

379Fدانيم كه معبودي بنام اهللا ما اكنون مي 378F20؟افتاد

نام اول پيغمبر  .ها پيش از اسالم مورد پرستش مشركين قرار داشت مدت 21
است عنوانيست كه در فرداي پيغمبر شدنش به » ور ستايش بس«كه به معني » محمد«خود در آن زمان ناشناخته بود چون 

محدثين از پاسخ به اين پرسش ناتوانند. تنها آنچه مي دانيم اينست  هاي نوشتهاو داده شد. پس پيش از بعثت چه نام داشت؟ 
مورد اين كنية آخري كه در مكه به آن ياد  د. دربوكبشه آراسته  هاي متعددي چون ابوالقاسم و ابن ابي كه پيغمبر با كنيه

380Fدانيم. شد تقريباً هيچ نمي مي

22 

كشيد و از ناراحتي او هنگامي كه ذكري از نظر حقارت آميز  هاي تباري خودمي احاديث از رنجي كه محمد اندر باب ريشه
قريش نسبت به او به ميان مي آمد روايات زيادي دارند. اما آيا اين نگاه حقارت آميز قريش به پيغمبر صرفاً بخاطر مخالفت 

گفت. قريشييان مكه از » آري«توان  مكه بود؟ هرگز به اين پرسش با اطمينان نميديني و سياسي او با دستگاه كفر و شرك 
آورترين شان ورقه ابن  (نام زيستند شان مي در ميان مسيحيانيكتاپرستان آشنايي و همزيستي داشتند چنانكه ها پيش با  مدت

381Fنوفل بود

آميز قريشييان نسبت به  ر واقع، نظر حقارتهيچگاه به آنها ايذأ و آزار روا نمي داشتند. دقريشييان مشرك ) و 23
از خشم ارغند پيغمبر وقتي برايش از سخنان تحقيرآميز اشراف  اند محمد دالئل تباري و نَسبي داشت. احاديث زيادي حاكي

اي از  هدر باالي تود ،تر يا طبق يك بيان گستاخانه ،اي تودهقريش گزارش مي دادند كه او را به نخلي تنها روييده برباالي 
382Fكردند. (زباله و آشغال) تشبيه مي كبوه

به ديدن محمد رفت. پيغمبر از  هو برافروخت ناكروزي عباس عموي پيغمبر غضب 24
دانم اين قريشييان در برابر ما چه دارند كه وقتي با يكديگر  نمي«عباس پاسخ داد » اي عمو، چرا خشمگيني؟«وي پرسيد 

                                                           
هاي پيش از اسالم زده باشند كه طي آن نام اول پدر  در مورد نام» اصالحاتي«توان انگاشت كه محدثين، يا شايد خود پيغمبر، دست به  مي  20

) بوده به عبداهللا مبدل گرديد تا آهنگ اسالمي داشته باشد. در مورد چنين الت -= ال ة ال -= ال ة(بردة االة پيغمبر كه احتمال دارد عبداال
 شناختي ديده شود:  اصالح نامگان

Mohammed H. Benkheira, « Onomastique et religion : à propos d’une réforme du nom propre au cours des 
premiers siècles de l’Islam », op. cit. 

 ست.»خدا«به معني » اله -ال«اختصار واژة عربي » اهللا«نام   21
. مي خوانيم كه در هنگام جنگ احد ابوسفيان  92/92؛ بحاراالنوار مجلسي 83/303؛ تاريخ دمشق ابن عساكر 4/8371االستيعاب ابن عبدالبر  22 

 )9/483(تفسير رازي » كبشه؟ كجاست ابن ابي«بر بلندايي برشده فرياد مي زد 
ابن نوفل اسدي قريشي پسر عموي خديجه نخستين زوجة محمد بود. وي در تاريخ اسالم از سببي نامدار است كه وقتي خديجه از وي  ورقه  23

در مورد ظاهر شدن جبرئيل بر شوهرش پرسيد وي نخستين كسي بود كه محمد را به پيغمبري شناخت. طرفه آنست كه ورقه، كه خود مسيحي 
 قدسة مسيحي بود، هيچگاه به اسالم ايمان نياورد و دليل آن هم هيچگاه ايضاح نيافته است. نسطوري و عالم به نصوص م

؛ البداية ابن 1/192؛ سيرة ابن كثير 8/535االصول ابن االثير  ؛ جامع178-1/167؛ دالئل بيهقي 3/275؛ مستدرك حاكم 5/584سنن ترمذي   24
 2/315كثير 



 

دانست  محمد كه واضحاً دليل آنرا مي» د ولي چون با ما مقابل گردند روي درهم كشند.دارنلبخند روبرو شوند بر چهرة شاد 
383Fاز خشم سرخ شد تا حدي كه قطرات عرق از بين دو چشمش لوليدن گرفت.

، زني به پيغمبر خبر آورد كه يروز ديگر 25
محمد كه بر » (گند) روييده است. النَتَن محمد مانند ريحانه (گل معطري)ست كه در ميان«اش گفته بود  ابوسفيان در باره

از خشم حالش اش شده بود آگاه بود، با آنكه جمله ظاهراً تعريف و تمجيد از خودش بود  كه به بيخ و ريشه  اشارة تلويحي
384Fدگرگون شد.

26    

ليل بود كه او را حرامزاده پنداشتند نه به اين د در واقع، اگر قريشييان محمد را بديدة استخفاف مي ديدند و او را از خود نمي
. اگر نيك نگريسته پنداشتند نميتبار راستين  و هاشمي هدانستمي دانستند بلكه سبب اين بود كه جد او عبدالمطلب را برده 

است. نسخة رسمي تبارنامه چنين گويد: و پر ابهام شود تبارنامة عبدالمطلب به اندازة تبارنامة نواسة نامدارش اسرارآميز 
385Fطلب پسر هاشم ابن عبدمناف بود (اسم حقيقي پدرش هاشم نه بلكه عمرو بودعبدالم

). در هنگام يك سفر بازرگاني هاشم 27
نجار قبيلة خزرج  از عشيرة بنيبنام سلما را بر يثرب (كه بعدها مدينه خوانده شد) گذر افتاد و بيوة مقتدر و صاحب جاهي 

386Fالحمد ةْيدآن دو فرزندي بنام شيبه ( (متحدين آيندة محمد) را به زني گرفت. از پيوند

الرحمه) به دنيا آمد كه بعدها  ةديْيا  28
387Fاو را عبدالمطلب خواندند.

388Fمحمد با انصار مدينه بود. اتحاد سياسيپيريزي و پيش درآمد ازدواج هاشم با سلما  29

احاديث  30
توانست شوهر خود را خود  اجتماعي قرار داشت چون ميطبقاتي دارند كه سلما جدة پيغمبر در جايگاه بسيار بلند  تصريح مي

 389F31.دهد) خديجه اولين زوجة محمد را به ياد مي ،بس برجستهانتخاب كند و هرگاهي بخواهد او را از خود براند (چنين نيمرخ 
390Fمحصول پيوند خود را نزد خود نگهدارد.داد تا فرزند  اجازه و امكان مي سلماهمين جايگاه اجتماعي به 

همين روست كه  از 32
حق خود مبني بر راندن شوهر و نگهداشت فرزند  وقتي عمرو ابن عبدمناف (يعني هاشم) از وي درخواست ازدواج كرد، سلما

   . را شرط گذاشت

391Fرا ترك كرد. را بجا گذاشت و يثربشيبه همسر و فرزند خود  ،سلمابا پس از ازدواج مدتي هاشم 

وي آنها را هرگز باز نديد  33
392Fچون چند سال پسانتر در طي يك سفر بازرگاني در غزه جان سپرد.

جان سالي كه و را ترك كرد يثرب  ي كهسال مياندر  34
                                                           

 3/375؛ مستدرك حاكم 29/57مسند ابن حنبل   25
 1/193 ؛ سيرة ابن كثير1/111؛ المختصر ابوالفدأ 1/171؛ دالئل بيهقي 6/199المعجم االوسط طبراني   26
(نان را هشَم  . هاشم لقبي بود كه به اين سردار قريش بخاطر سخاوت و گشاده دستي او داده شده بود چون از فعل 1/136ابن هشام   27

 ايست. نقش سياسي هاشم كه شخص قدرتمند و با نفوذي بود خود درخور نوشتار جداگانهشكستن و ريز كردن) گرفته شده است. 
 گرفته شده است؟» الحمد ةديْ «آيا نام محمد از نام اصلي پدركالنش يعني   28
» سپيد مو«نام نهادند كه در عربي » شيبه«. كودك نوزاد هنگام تولد موي سپيد داشت، ازينر او را  1/64؛ انساب بالذري 1/137ابن هشام   29

 دهد.  معني مي
 38 ، صفحه2001، النشره المركز المصري لبحوث الحضاره، اسالمياتنگار مصري سيد محمود القمني است. ديده شود  اين فرضية تاريخ  30
زنان قدرتمندي كه حاكم بر مقدرات خود بودند در سراسر زندگي محمد نقش داشتند، كه اين بي گمان بازماندة جامعة مادرساالر عرب پيش   31

 از اسالم بود.
 1/137 هشام ابن  32
ت و در آنجا بود كه شيبه يعني گويد كه ابتدا سلما با شوهرش هاشم به مكه رفت ولي سپس نزد خانوادة خود به يثرب برگش كثير مي ابن  33

 )1/184عبدالمطلب از او زاده شد (سيرة ابن كثير 
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در را كه فرزندي توان گفت كه  گمان مي بيدر مكه به زني گرفت و فرزنداني از آنها به دنيا آورد و را باخت زنان ديگري 
پس از مرگ  هايش كه همانا برادران سلما بودند بزرگ كردند. روزي از روزها . آن فرزند را خالفراموش كرد يثرب داشت

اش شيبه را كه در آن هنگام هشت سال  ب ابن عبدمناف كه برادر هاشم بود به يثرب سر زد و خواست برادرزادهلطَم ،هاشم
393د.رَداشت بردارد و با خود به مكه بF

394Fه به مخالفت برخاست و با ايور در مناقشه افتادسلما سرسختان 35

الكن توفيقي نداشت  36
كه گويا شيبة كوچك  نمودچنان مطَلب ). با رسيدن به مكه عمو 395F37دن(حتي تذكراتي ازينكه كودك ربوده شد نيز وجود دار

396Fخريده بود. با زروي او را اي بود كه  برده

خوانيم  نيم. در سيرة ابن هشام ميدا اش است؟ اينرا نمي چرا نگفت كه برادرزاده 38
  كني بگويي برده بدبخت! چگونه جرئت مي«كند بانگ مي داد  با شيبه چون برده برخورد مي كسيديد  ميمطَلب كه وقتي 

ولي هيچكس توضيح نكرده است كه با وجود اين، چرا همه كس پسرك را  397F39»؟ اين پسر برادرم هاشم است!واست ا
كه چرا قريشييان به محمد به نظر  دانستتوان  اي، مي زدند؟ با چنين پيشينه صدا مي» بردة مطَلب«يعني » عبدالمطلب«

  پنداشتند ... ديدند، البد چون او را نواسة يك برده مي حقارت مي

در  كهاي متعددي ه  با ازدواجنسب و تبارش نبود بلكه  زاي حساسيتمحمد تنها به سبب مسئلة  خانوادگي زجرها و آالم
بار آورد و آنگاه كه در بستر بيماري و حالت احتضار سالي كرد رئيس خانوادة پرشماري شد كه رنج و آزار زيادي برايش  بزرگ

در مورد تعداد دقيق زوجات پيغمبر اتفاق نظر وجود ندارد. محدثين سيزده  افتيده بود حتي در تشديد عذاب وي نقش داشت.
دهند كه همه را پس از مرگ نخستين همسرش خديجه به زني گرفت.   به او نسبت ميآنرا از يا پانزده زوجه و حتي بيشتر 

تواند اينست كه حرم پيغمبر خيلي بيشتر از  كس از آن منكر شده نمي رغم اختالف روي تعداد زوجات پيغمبر، آنچه هيچ علي
هيچ فرصتي براي مذمت و نشان دادن  عايشه ازچهار زني را احتوا مي كرد كه خداوند به مؤمنين جايز ساخته بود. 

ها محمد  ناخشنودي خود از تعدد زوجات پيغمبر فروگذاشت نمي كرد. براي پيشدستي و پايان بخشيدن به چنين سرزنش
اي از قرآن آشكار شد تا هرگونه معترض و پرسشگر را مجاب  آيهبراي خود حق قايل شد تا هر تعداد زن كه بخواهد بگيرد. 

فَ�ءَ  يَ�«سازد: 
َ
� أ ّّ ََ م� ّ�اُم ّْ َمَا� َملََكْت يَ ورَُه َُ

ُ
َْاَْت أ َّ � آ ََ لر ََ َمل ْْ

َ
ََ أ َ ْحلَلَْم� ر

َ
ّ ِ�نّ� أ �ِ ّ�َه� لّّ

َ
ََّم�ت� � ََ َم �  ّ ََّم�ت� َ� ََ َم ُ َعلَاْ َّ  ل

ََ مَ  ََ َن َا ُْ ََ َّ � َه� ََ لر � ت ََ ََّم�ت� َخ� ََ َم � ََّم�ت� َخ�ر ََ َم � �ت ّّ �َ َُ ةً لْم
َ
�َاًة  أ َه� َخ�ر َْ ْن ََْمتَمْك�

َ
ّ أ �ِ َرلَد لّّ

َ
� ِ�ْن أ  �ِ �لّم َمَه� ر

ُْ َْْت َ� ُمْؤا�َمًة ِ�ْن َمَه
ْؤا�م�َ�  ُّ ْ ْْ ُدمن� لر ََ ا� َ را كه از  يزانيكن زيو ن م،يتو حالل كرد يبرا يا شان را پرداخته هر! ما همسرانت را كه مامبريپ يا  –ر

و دختران  ات، خال (ماما)و دختران  تيها و دختران عمه تيداشته است، و دختران عمو ياهللا به تو ارزان يجنگ ميغنا قيطر
ببخشد،  امبريرا كه خود را به پ يزن مؤمن زيو ن ميا تو حالل كرده يرابرا ها  اند، ازدواج با آن كه با تو هجرت كرده تيها خاله
در پي اين آيه، عايشه با  »)05:حزاب(سورة ا را مؤمنان گريتوست نه د ةژيحكم و نيا رد،يگ يبخواهد او را به زن امبرياگر پ

�ٍت ُمْؤا�َم�ٍت  َعَ� «آية ديگري سرزنش شد و بر سر جايش نشانده شد:  َّ ّْ ُمْمل� ل ا�مُْ� � َخْ�ً ًَ َمل ْْ
َ
َ�ُ أ ْن ُ�ْْد�

َ
ّْ أ ّلَقُ� ََ ُِ ِ�ْن  ّّ َر
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بَْ��ًرل 
َ
َْ�ٍت َم� � �ٍت ََي  َْ � �َدلٍت َس�م َْ�ٍت َ�ب � �َت�ٍت تَ�م  شيبهتر از شما برا يچه بسا اگر شما را طالق دهد پروردگارش همسران  –قَ�ن

 )» 5(سورة تحريم: زهيدوشچه  وهيبچه ، باشند دار كننده، روزه كار، عبادت كند كه مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه نيگزيجا

هاي متعدد محمد  اتفاق نظر وجود دارد اينست كه ازدواج روي آن هاي پيغمبر نامه ها و زيست سيرهنكتة ديگري كه در همه 
ساختند صورت گرفت. تا زماني  نوعي جفت آرماني را ميبا هم  هر دوهمه پس از مرگ همسر اولش خديجه بنت خويلد كه 

زنده بود پيغمبر هيچ زن خواندند  هبانوي زنان قريش) مي(م 398F40»نساء قريش ةسيد«زوجة با اقتدار اولش كه در مكه او را كه 
 خديجهاز محمد مرد خوشبختي ساخته بود.  خديجه بر او تحميل كرده بودبا كه ازدواج همسري  تكزندگي ديگري نگرفت. 

. حتي پس فرزند آورد محمد رايبكه ابراهيم را زاييد) پيغمبر  بود (به استثناي ماريه كنيز قبطي كه براي همچنين يگانه زني
جايگاه خاصي در دل محمد داشت تا حدي كه عايشه براي نشان دادن رشك و حسد خود با  آن زني خديجه از مرگ نيز 

399Fكه از دير باز مرده بود

400Fكرد. ياد مي» دندان قريشي زن بي هآن پير«نام ا ، از او ب41

عايشه روي در هاي  ابوالقاسم از بدگويي 42
هيچ زن ديگري وجود  خديجهتو گويي كه جز «گفت  تا اينكه عايشه در سرانجام مي كرد كشيد و او را سرزنش مي هم مي

    401F43»!ندارد
ها و  كرد تا از بيوه دانند كه به مردان مسلمان توصيه مي اطاعت از امر قرآني مي بخاطردثين تعدد زوجات پيغمبر را مح

اهللا از خود بجا مانده بودند نگهداري و مراقبت نمايند. شكي نيست كه در حرم   ةّ�شدگان در راه اعالي  يتيماني كه كشته
شان نبود. مهمترين امتياز بيشتر  بيوگييقيناً دليل انتخاب آنها هاي اشكريز وجود داشت، اما  پيغمبر شمار قابل توجهي از بيوه

سلمه و ميمونه  حبيبه، ام تعلق داشتند كه درين ارتباط بصورت خاص مي توان از امآنان اين بود كه به عشاير نيرومند قريش 
بود چرا هيچگاه زني  دارد، چون اگر چنين مي نام برد. كاربردگرايي (پراگماتيسم) سياسي نيز اين تعدد زوجات را توضيح نمي

402Fبودند به زني نگرفت؟از انصار مدينه را كه بدون ترديد وفادارترين و پابرجاترين متحدين او 

در واقع، بيشتر احتمال داليل  44
العادة پيغمبر با  قدرت مردانگي فوقرود چون از يكسو احاديثي وجود دارند كه حاكي از اشتياق و  شخصي و عاطفي مي

403Fباشند مي ة اوشاهكارهاي جنسي ابرمردان

يجه و از سوي ديگر هيچيك از زناني كه به زني گرفت نتوانست او را چون خد 45
مبر نسبت داده اايكه به پي توانيم كه احاديث زن ستيزانه خوشبخت سازد. آنچه مزيد بر اينست نبود فرزند نرينه است. گفته مي

                                                           
 2/157روض سهيلي   40
 1/244سيرة ابن اسحاق   41
 4/318؛ مستدرك حاكم 23/11؛ المعجم الكبير طبراني 7/134؛ صحيح مسلم 3/1389؛ صحيح بخاري 42/89مسند ابن حنبل   42
  3/1389، صحيح بخاري 1/244سيرة ابن اسحاق   43
بخشيد، ولي چنين نكرد.  عشاير مدينه را با پيوند خانوادگي از طريق ازدواج استحكام ميخيلي طبيعي بود كه اتحاد سياسي خود با براي محمد   44

گويد كه خود را به پيغمبر هبه (بخشش)  نجار مي از طايفة بني كيرَام شُقابل ذكر است كه سيرة ابن كثير از ازدواج محمد با زني انصاري بنام 
حد زنان انصاري بيزار بود (سير   نمايد كه پيامبر از رشك و حسد ورزي بي ).  چنان مي4/595كرد اما پيغمبر با او زفاف نكرد (سيرة ابن كثير 

) 7/58ردار نه، بلكه آزاده خوي بودند (سنن بيهقي ) اما دليل اصلي عدم ازدواج محمد با زني از مدينه اين بود كه آنها مطيع و فرمانب3/501ذهبي 
 (مانند مادرِ مادركالن خودش سلما!)  

.  در احاديثي كه بگونة ويژه بيان  7/87، سنن بيهقي 8/207؛ سنن نسائي 2/102؛ انساب بالذري 5/2000؛ صحيح بخاري 8/192طبقات   45
شان همخوابه شود.  روزي زينب براي راه انداختن آشوب خانوادگي به  د تا با كنيزانخواستن خوانيم كه زنان محمد از وي مي متهورانه دارند مي

 )8/261بيند. پيغمبر به حجرة زينب داخل شد و با كنيزِ زن خود همبستر گرديد. (سنن نسائي  محمد گفت كه فالن كنيزك حيض نمي
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حرم هاي زنان  ها و دعوا كه در آن محمد از شدت بيزاري از جنجالاوست شوند اساساً ناشي از لحظات خشم و ناراحتي  مي
  404F46»ام! اي بدتر از زنان را از پس خود نگذاشته هيچ فتنه«گفت  مي و ديد ميگاهگاهي بسوي ياران خود خود 

نيز نرسيد داخل شويم، به اين  زفافكه برخي از آنها به  محمد هاي بسيار مر ازدواج آور بدون اينكه در جزئيات ماللت
405Fخود بجا گذاشت.كنيم كه در هنگام ترك دنيا محمد در حرم خود نُه زن و جاريه از  يادآوري بسنده مي

در ماه پس از مرگ  47
اش  يي بود ازدواج كرد تا از فرزندان مادر مرده محمد با سودا بنت زمعه كه بيوة سي و اند ساله) 620خديجه (در سال 

نزديكش ابوبكر كه در آن هنگام نامزد  يارنگهداري و مراقبت كند. در همين بحبوحه محمد به خواستگاري عايشه دختر 
406Fمطعم ابن عدي جبير پسر

آيا واقعاً «از وراي روايات مي توان دودلي و ترديد خفيفي از سوي ابوبكر را ديد: بود رفت.  48
تر از آن مي دانست كه  سن دختر خود را كممان مادر عايشه ر محتي اُ 407F49»برايش مناسب است؟ اين دختر برادرش است!

ازدواج (شش،  سن عايشه در هنگام 408F50»دختري از وي بزرگتر دارم! ،خواهي اگر «ازدواج نمايد و به پيغمبر پيشنهاد كرد 
(معتبرترين احاديث سن او را شش ساله در هنگام عقد ازدواج و  هفت، نُه يا دوازده ساله) هيچگاه با دقت تعيين نشده است

409Fاند.) نُه ساله هنگام زفاف قيد كرده

دانيم اينست كه عايشه آنقدر جوان بود كه پيغمبر كه در آن هنگام در سن  آنچه مي 51
 623پنجاه و اند سالگي قرار داشت حد اقل سه سال صبر كرد تا با او زفاف نمايد (بصورت عام زفاف عايشه را در سال 

اشت پس از آن بنام ابوبكر (پدر د» قحافه ابن ابي«گويند كه پدر عروس كه كنية  دانند.) مهاجرت به مدينه مي اندكي بعد از
410Fدختر باكره)

يي بود كه محمد با او ازدواج كرد (ابوالقاسم زنان پخته و  يگانه دوشيزة باكره بخاطري ياد شد كه عايشه 52
 عايشه به بسيار زودي زن دلخواه محمد شد و اين امتياز را داد). پسنديد ازينرو زنان بيوه يا مطلقه را ترجيح مي رسيده را مي

 شان رونما گرديد تا لحظة مرگ پيامبر نگهداشت.  رغم بحراناتي كه در زندگي زناشويي علي

يي  . سومين زني كه پس از مرگ خديجه گرفت بيوهديگري نيز نمود ي متعددها تيره روزي عايشه آن بود كه محمد ازدواج
نماند.  خاليد درآورد تا ميدان براي ابوبكر بنام حفصه بود كه پدرش عمر ابن خطاب شتاب داشت او را به حبالة عقد محم

چرده بود. بدنمايي او باعث گرديد كه نه ابوبكر و نه  كه صهاك نام داشت سياه پدري جدةحفصه زيبا نبود و مانند پدر و 
411Fيك نخواستند او را به زني گيرند. عثمان هيچ

دختر دوستش عمر اين بود كه محمد در برابر حفصه كه بزرگترين كمالش  53

                                                           
؛ كنز متقي 4/483، سنن ترمذي 2/1325؛ سنن ابن ماجه 2/60، 8/89؛ صحيح مسلم 5/1959؛ صحيح بخاري 36/75مسند ابن حنبل   46
16/287 ،3/210  
 4/579؛ سيرة ابن كثير 2/85؛ انساب بالذري 2/643ابن هشام   47
 2/212طبري   48
 4/579، سيرة ابن كثير 6/189؛ اُسد ابن االثير 42/501مسند ابن حنبل   49
دختراندرش اسمأ (بزرگترين دختر ابوبكر و زنش قُتَيله بنت عبدالعزي) بود كه بعدها با زبير ابن رمان احتماالً  . منظور ام 2/40انساب بالذري   50

 عوام پسر عمة پيغمبر ازدواج نمود.
 6/189؛ اُسد ابن االثير 7/560؛ روض سهيل 2/644؛ ابن هشام 1/255سيرة ابن اسحاق   51
و » دختر باكره«به معني » بكر«بيان عربي درينجا بدون شك دو معني كلمة در عربي همچنين ماده شتر جوان را گويند. فصاحت » بكر«  52
 باشد.  را ببازي گرفته مراد از هر دو عايشه مي» ماده شتر جوان«

 4/1811االستيعاب ابن عبدالبر   53



 

و ابوالقاسم او را بخاطر ترس از  كرد تفاوت بود. حفصه هميشه خود را در حرم ابوالقاسم متاع ناخواسته احساس مي بود بي
فرستادة خدا هرگز ترا دوست ندارد، فقط از روي منست كه ترا «كرد. عمر روزي به دختر خود گفت  رنجاندن يارش رد نمي

413Fافشاند. ن گفته اشك خونين از ديده ميحفصه ازي 412F54»دارد. نگه مي

تهديد كرد عمر با طالق وقتي محمد روزي او را به  55
كنم كه هرگز ديگر با تو سخن نخواهم  تهديد كند سوگند ياد مي طالقاگر پيغمبر يكبار ديگر ترا به «خشم به وي گفت 

414F.»گفت

از آنجاييكه مانند پدر زيرك و صاحب ارادة حفصة مهر و نوازش نديده گذاشت عايشه سرخيل زنان حرم باشد ولي  56
415Fبود)» دخترِ پدر«قوي بود (به گفتة ترمذي از آنجاييكه 

 با سلطه گردد.در حرم پيغمبر متنفذ و توانست  57

كه شوهرش در جنگ بدر كشته شده بود، پيوند ازدواج  هالل پس از حفصه محمد با زينب بنت خزيمه، زني از عشيرة بني
از  شيهفت سال پ وي ند.ه بود(مادر مستمندان) لقب داد نيالمساك  امب آنقدر دلسوز و مهربان بود كه او را برقرار نمود. زين

پس از زينب در فرداي جنگ خيبر محمد با بيوة  دوام نكرد. شتريب يآنها چند ماه ييزناشو يزندگ و از جهان رفت غمبريپ
حبيبه مزاوجت نمود، پدر عروس كه  زناشويي ريخت. آنگاهي كه محمد با اماش رمله) طرح  ديگري بنام ام حبيبه (نام اصلي

ابو سفيان مشهور و دشمن سوگند خوردة محمد بود، هنوز اسالم نياورده بود. سپس ابوالقاسم رشتة پيوند با عشاير همان 
بني اميه تعلق داشت مستحكم ساخت. اش هند) كه به طايفة متنفذ  نيرومند قريش را با به زني گرفتن ام سلَمه (نام اصلي

ام آنچه ازين دو حبيبه خويشاوند نزديك يك دشمن سوگند خوردة پيغمبر يعني دختر عموي ابوجهل بود.  سلمه مانند ام
اينست كه محمد مي خواست به وسيله اين پيوندها با دشمن قريشي پيش از آنكه اقدام به  شود تداعي مي اخير  تمزاوج

  سلمه همچنين دختر برّه بنت عبدالمطلب عمة پيغمبر نيز بود.  ايد نزديكي و روابط حسنه به وجود آرد. امتسخير مكه نم

) با زينب 626يي نبود كه محمد با وي وصلت زناشويي نمود. پيغمبر سپس در سال پنجم هجري ( زاده ام سلمه يگانه عم
انجام  اشتياقاش ام الحكم بود) ازدواج نمود و اين يگانه ازدواجي بود كه محمد از روي عشق و  بنت جحش مشهور (كنيه

. زينب زن زيد ابن حارثه پسر ه شددانيجاورفته است به آن در قرآن  ايكه اشارهبا قصة آن داد. اين عشق رسوايي بود كه 
. زينب با جامة نازكي كه در خانه نبود زيداش رفت اما  ه خانهخوانده و بردة آزاد شدة پيغمبر بود. روزي محمد به ديدن زيد ب

عمة پيامبر بود، محمد  بنت عبدالمطلب مهيامدختر پوشاند از وي پذيرايي كرد. با آنكه زينب  زيبايي پيكرش را به مشكل مي
او را به درستي نديده بود و چون زينب زيبا را از نزديك ديد يك دل نه صد دل عاشق او شد كه ماجراي  روزآنهيچگاه تا 

شرح شده است: روزي پيغمبر براي ديدار از پسرخواندة خود كه بيمار چنين هاي احاديث  آن با كمي دگرگوني در مجموعه
 اهللا مقلب القلوب سبحان«محمد به زيد گفت ز جا برخاست اش رفت. زينب بر بالين شوهر نشسته بود. وقتي ا بود به خانه

محمد » خواهي او را طالق دهم و در حبالة تو درآورم؟ «زيد پاسخ داد » كند) ها را دگرگون مي (پاكست پروردگاري كه دل
416Fاين پيشنهاد را نپذيرفتبدواً 

داشت و ازدواج با زن چون تَبني (فرزند خواندگي) همان حرمتي را داشت كه فرزند نَسبي  58
 و اي آشكار ساخت كه فرزندخواندگي را منع قرار داد فرزند خوانده همانا حكم زنا با محارم را داشت. درين هنگام خداوند آيه

                                                           
 4/188؛ مسند ابن حنبل 8/189طبقات   54
 2/58؛ انساب بالذري 4/188صحيح مسلم   55
 2/538، كنز متقي 1/257سيرة ابن اسحاق   56
 3/112سنن ترمذي   57
 1/262سيرة ابن اسحاق   58
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ول لْدُعوُهمْ «به محمد اجازه داد با زن پسر خود ازدواج كند:  ُّ لَ َْ َْ �  فَإ�ْن رَْم  َّ ُُ ع�مَْد ل قَْم
َ
�ه�ْم ُهَو أ بَ�م �ِ  �ْ �ي �ْخَولنُُ�ْم ا� ل�  آبَ�َءُهْم فَإ

 َ� ُ َّ َن ل ََ ُُّ�ْم  َم َدْت قُلُو ّّ ََ َْ ْْ َا�  � َملَ�� �ِ ُْْم ب
ْ
ْخَطَ

َ
� أ َّ َم�ٌح ��ا َُ ُ�ْم  َملَيَْ� َعلَاُْ�ْم  �ُ ًّ َمَمَول ا وًرل رَح� ها را به  فرزند خوانده – �ُُ

شما  يشما و موال ينيبرادران د ديشناس يشان را نم تر است، پس اگر پدران كار نزد اهللا منصفانه نيكه ا ديشان بخوان نام پدران
و  خواهد يم دعم يشما از رو يها آنچه را كه دل كنيو ل ست،يبر شما ن يگناه ديا هستند و در آنچه كه قبالً اشتباه كرده

ة قرآني كه به محمد در العمل در برابر اين آي عكسدر » )5أحزاب: (سورة  مهربان است ةاهللا آمرزندو  ،گناه است دييگو يم
ما أرى ربك إال يسارع «داد عايشة بدخيم بر شوهرش محمد بانگ داد  اش اختيار عام و تام مي ازدواج با زن پسرخواندهامر 

به تر  اي ازين هم گستاخانه گفته 417F59»نديدم پروردگارت را مگر اينكه در برآورده ساختن هوا و هوست مي شتابد! – فى هواك
شد به همگان  كه اين آيه ثبوت اينست كه محمد همه آنچه را بر وي آشكار مي كردادعا كه گويا شود  نسبت داده ميعايشه 

418Fبود. اي را پنهان كند يقيناً همين آيه مي خواست آيه كرد ورنه اگر مي ابالغ مي

60    

شده بود زينب را كه خود از ازدواج با محمد  بالمسئوليت پدرخواندگي سبكبه هر حال، ابوالقاسم كه اكنون از وظيفه و 
به سرور خود كه او از دل و جان خانم خود را زيد مصيبت شخصي نبود بلكه  براي. اين دگرگوني رفتخشنود بود به زني گ

در برابر او ه از شر زينب كه شاد از آن بود ك زيدواگذار كرد، حتي اشاراتي موجودند كه  انگاشت ميپدر خود كماكان  را
است كه از زيد ابن حارثه به و دلدادگي از خجستگي و بركت اين قصة عشق  419F61.فتبس ناسازگار داشت رهايي يا يشخصيت

ْ�� ا� �َ  رذْ «نام در قرآن ذكر شده است: 
ُّ َ َم َّ ََ َملتّق� ل ََ ْم َْ  ََ َْ َعلَاْ ْمم�

َ
َّْت َعلَاِْ� أ ََ ْ�

َ
ُ َعلَاِْ� َم� َّ َم ل ََ ْ�

َ
�ي � ّّ � ََ َا� َُْقوُل ر م� ُْ

مّ  َْ ل  ًُ ََ ٌَْد ا�مَْه� َم َْ  ََ � قَ ّّ �هُ  فَلَ َْ ْ َّ ْن 
َ
َحّق أ

َ
ُ أ َّ ََ لّّ�َس َمل ْ َّ يِ� َم ُ ُاْْد� َّ َم�ل َْْملج�  َكَه�َْ

َ
ٌج ا� أ َُ ْؤا�م�َ� َح ُّ ْ ََ يَُ�وَن َ�َ لر ل�َ�ْ 

 ًَ و َُ ُْ � َا َّ ُُ ل ْم
َ
َن أ ََ ل  َم ًُ ََ ّْ َم �ه�ْم ِ�َذل قََضْول ا�مُْه َا�م ْد��

َ
كه اهللا به او نعمت داده بود و تو  را كه به آن كس يزمان اوريب اديو به   – أ
اهللا آن را  كه يداشت يرا پنهان م يزيو در دل چ "همسرت را نگاه دار و از اهللا بترس" يگفت يم يبه او نعمت داده بود زين

 بگزارد شياز او حاجت خو ديپس چون ز ،ياز او بترس كه اهللا سزاوارتر است كه يدر حال يديترس يو از مردم م كند، يآشكار م
نباشد  يحرج چيشان ه ازدواج با زنان پسر خواندگان ةتا بر مؤمنان در بار ميو طالقش داد او را به ازدواج تو در آورد

 » )73حزاب:(سورة ا است ياهللا انجام شدن مانشان داده باشند، و فر از او بگزارده و طالق شيحاجت خو كه يهنگام

                                                           
. گويند كه عايشه اين  7/88؛ سنن بيهقي 10/223؛ سنن نسائي 4/174؛ صحيح مسلم 4/1797 بخاري صحيح؛ 43/297ابن حنبل  مسند  59

ْْ  تُُْ�� «داد به زبان آورد: جمله را پس از آشكار شدن اين دو آية ديگر كه به پيغمبر آزادي عام و تام در كار حرم  ََ َا ْ َُ � ّْ َمتُْؤم�ي ِ �ُء ا�مُْه َْ
َ � ْْ َا

َْزنّ  ََ  ََ ّْ َم ْ�ُاُمُه
َ
ُّ أ ََْق ْن 

َ
ْدَ� أ

َ
ََ أ � ََ  َذر َم�َح َعلَاْ َُ  ََ ْْ َعَزلَْت فَ ّّ ْ� ل�َْتَفاَْت م� �ُء  َمَا َْ

َ � َ� ُ َّ ّْ  َمل ّْ ُ�ُّه � آتَيَْتُه َّ � ْ�َ ب ََ ُْ ََ �ُ�مْ َْلَُم َا� ا� قُ  َم وّ
  لُ

َملٍج َمرَْو  ْْ
َ
ْْ أ ّْ ا� �ه� َّْدَل ب َْ ْن 

َ
ََ أ ُد َم َْ �َ ْْ �َم�ُء ا� ََ للِ  َ �ّل ر ََ  ََ  � ًّ � َحل�ا ًّ ُ َعل�ا َّ َن ل ََ � َم

 �ُ َ�َ ُ َّ َن ل ََ ََ  َم ّ�اُم َّ َا� َملََكْت يَ � ِ ّْ ََ ُحْمُمُه َْ ْعَج
َ
أ

 �ًْ ٍء َرَ�ا كه بر كنار را ها  از آن يو اگر بعض ،ده ينزد خود جا يخواهكه را  يكانداز و هر ريبه تأخ ياز همسرانت را كه خواه كيبت هر نو –َءْ
 نباشند، نيكه چشم آنان روشن گردد و  غمگ آن ياست برا كترينزد نشيگز نيا ست،يبر تو ن يگناه چيه يده ينزد خود جا يبخواه اي هساخت
 يزن چيه گريد نيبعد از ا .بردبار است يو اهللا دانا داند، يشماست م يها خشنود گردند، و اهللا آنچه را كه در دل يده يبه آنچه به آنان م هو هم

اني زيكن ها تو را به شگفت آورد، مگر آن آن ييبايهر چند ز ،يها كن آن نيگزيجا يگريو نه حالل است آنكه همسران د ست،يتو حالل ن يبرا
  »)25-15حزاب: سورة ا( نگهبان است زي، و اهللا بر همه چآنهاستدست تو مالك  كه

)، در حاليكه طبراني آنرا 6/9962دهد (صحيح بخاري  . بخاري اين جمله را به صحابي پيغمبر انس ابن مالك نسبت مي 5/253سنن ترمذي  60 
 )42/24دهد (المعجم الكبير طبراني  به شخصي بنام حسن نسبت مي

 2/76انساب بالذري  61 



 

، جز در يك مورد كامالً نتوانست نديگري نايل شد  بدينگونه شوهر سابق زينب به افتخار و شرافتي نايل شد كه هيچ
ّْْت «متفاوت كه از ابولهب عموي كافر مشرك پيغمبر به نام ياد شد:  ِ� رََهٍب َمتَّب  َْ

َ
باد هر دو دست ابو لهب و  دهيبر –يََدل أ

  »)1مسد:(سورة  هالك باد!

بني با قبيلة پس از زينب زنان ديگري نيز به حرم پيغمبر افزوده گرديدند كه از آن جمله بود جويره بنت حارث كه در جنگ 
يهودي كه هر دو پس از قتل عام قبيلة  بنت زيد قرظي هريحانو  ييو سفيه بنت حشد و غنيمت جنگي بود، اسير  مصطلق

پيغمبر درآمدن ابأ  عقداز مسلمان شدن و در حبالة  ريحانه منحيث غنيمت جنگي اسير شده سهم محمد شدند. رينض يبن
ورزيد و ترجيح داد جاريه (كنيز) باقي بماند، همانند مارية قبطيه كه هنگامي به عقد رسمي ازدواج محمد در آمد كه از بطن 

پيامبر با بيوة جواني از قبيلة بني هالل بنام ميمونه بنت حارث كه دختر خياشنة   926در سال  خود پسري به وي تقديم كرد.
420Fو خالة خالد ابن وليدعباس  شعموي

كرد خود را به  بود ازدواج نمود. گويند كه ميمونه هنگامي كه محمد حج عمره ادا مي 62
اين وصلت كه آخرين ازدواج پيغمبر بود تالش ديگري بود براي ايجاد نزديكي و روابط حسنه  421F63.پيغمبر هبه (بخشش) كرد

 با قبيلة قريش كه هنوز در شرك و انكار اسالم ابرام داشت.

داشت  سياه مي كرد و وامي يكه گاهي محمد را دچار خشمها  جنگ و دعواي انباغ بود. ه و پر آشوبآشفت سختحرم پيغمبر 
دستة يكي م شده بودند: يقستزنان حرم به دو دسته  422F64.كار روزمره در خانوادة پيغمبر بودهمه را يكسره تهديد به طالق كند 

423زادة قريش در آن گردآمده بودند. سلمه كه زنان اشراف طرفدار عايشه كه حفصه، صفيه و سودا در آن بودند و ديگر دستة امF

65 
424Fداشت رقابت ميان عايشه و زينب بنت جحش بود. آنچه تنور جنگ و دعوا را گرم نگه مي اما، و

رشك و حسد عايشه در  66
كرد تا به ياد عايشه  يختند زينب از هيج فرصتي فروگذاشت نميوآ مي برابر زينب پيمايش ناپذير بود و هنگامي كه با هم در

425Fدهد كه وي به فرمان الهي همسر پيغمبر شده بود.

426Fكرد. جنگ و دعواي زنان اسباب سرگرمي پيغمبر را فراهم مي 67

گويند  68
الحق كه دختر «روزي عايشه و زينب با هم درافتاده بودند. با ديدن اينكه عايشه زينب را زير گرفته، پيغمبر بر وي ندا داد 

  427F69»ابوبكري!

اي از خورش را  داشت، تا حدي كه روزي كاسه عايشه با بدخويي خود به نحوي ساير زنان حرم را در رعب و وحشت نگه مي
پارچه پارچه كرد و محتوي آنرا در برابر چشمان  و بر زمين زداز روي حسد كه صفيه (كه آشپز قابلي بود) تهيه كرده بود 

428Fپيغمبر بر روي صفيه ماليد.

 در يك ، ولياين صحنة دعواي كودكانه ميان همسران باعث حظ و خندة قاه قاه پيغمبر بود 70
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شد پيغمبر ناگهان از خنده بازماند  اي پايان يافت كه درخور تأمل است. با شنيدن صداي پاي عمر كه نزديك مي آن به گونه
من از عمر «دستور داد تا بروند و روهاي خود را بشويند. با ديدن اين حالت عايشه چنين نتيجه گرفت: و به زنان خود 

كند كه روزي عليه زينب بنت جحش  عايشه خود روايت مي 429F71»از او مي ترسيد!ترسيدم چون فرستادة خدا را ديدم كه  مي
اي آميخته با شهد به خانة وي رفته بود بيش از حد در آنجا  اي طرح ريخت چون پيغمبر كه براي نوشيدن نوشابه دسيسه

430Fدرنگ نموده بود.

عايشه با همدستي حفصه دسيسه كرد تا هنگام برگشت وي از خانة زينب به وي بگويند كه دهنش بو  72
لباسش  اياز دهان ي نامناسب يهرگز بومراقب بود دانستند كه پيغمبر سخت  يي بود چون مي . اين نيرنگ زيركانهدهد مي
آيد! آيا  چه بوي بدي از تو مي«به وي گفتند و از هرگونه بوي ناگوار كراهت داشت. وقتي محمد برگشت  نشود دهيشن

431Fمغافير

 432F74»ام و ديگر هرگز نخواهم نوشيد. نه، تنها آب و انگبين نوشيده«پيغمبر جواب داد  »يي؟ خورده 73

 اي خانوادگيه  جنجالآفريدند كه مشركين قريش، ولي  كوتاه سخن اينكه زنان پيغمبر به همان اندازه برايش دردسر مي
قرار داشت خودش آشفتة هاي حرم  ها و كشمكش چون وي نه تنها در مركز ستيزه محمد در همينجا نقطة پايان نداشت

اش مي زيست و كسي جز دخترش فاطمه و  كه در همسايگيكرد  پادرمياني ميبلكه بايد پيوسته در مناسبات لرزان جفتي 
   . دامادش علي نبود
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