
 
 زن در اسالم

 
 

 و استوصوا بالنساء خيرًا فانهن
 62عوان  اليمکن ال نفسهّن  شيئًا

 
 

پيغمبر درباره زنان چنين توصيه کرد که آنها اختياری از خود ندارند و اسير                           )  سال دهم هجری    (در حجة الوداع       
 .نيکی کنيددرباره آنها . مردانند

جزء مايملک مرد به شمار می رفت و هرگونه رفتاری    .  زن در جامعه عرب قبل از اسالم شخصيت و استقاللی نداشت          
زن مثل ساير َتَرکه مّيت به       .  هر قدر هم آن رفتار از راه و رسم انسانيت به دور می بود                  .  با وی مجاز و متداول بود       

را به خود اختصاص داده بدون مهريه او را تصاحب کند و هر گاه                     وارث می توانست زن وی        .  وارث او منتقل شد    
تا اينکه  .  بدين امر رضايت نمی داد، او را در قيد اسارت خود نگاه می داشت و اجازه ازدواج مجدد به وی نمی داد                              

 از  ١٨ه  آي.  حق االرث خود را به مرد وارث ببخشد ورنه آنقدر می ماند تا بميرد و دارايی او ارث مرد مالک شود                              
 :سوره نساء برای نهی از اين عمل غيرانسانی نازل شده است

 
يا َايََّها الَّذيَن آَمُنو االيحَِّل َلُکم َان َتِرُثوا النِّساء َکرهًا َوالَتعُصُلوُهنَّ ِلَتذَهُبوا ِبَبعِض ما آَتيُتُموُهنَّ ِاال َان َيُاتيَن                                «

 .»ُوِفِبفاِحَشٍة ُمَبِيّنٍة َو عاِشُروُهّن ِبالَمعر
ای گروه مؤمنان، جايز نيست به اجبار و اکراه ارث زنان را از آن خود سازيد يا آنها را در بند و                                  ]  يعنی[

 .63با آنها نيک رفتار باشيد. اسارت خود نگاه داريد تا قسمتی از مهريه خود را به شما واگذارند
 

 سوره نساء اين اصل را برقرار می کند   ٣٤از آيه   ]  ند بر زنان  مردان فرمانرواي [»  َالرَّجاُل َقّواُموَن َعَلی النَّساء   «عبارت  
در همين آيه دليل تسلط و سيادت بر زن بطور اجمال ذکر شدهه                   .  که زن و مرد در تمام حقوق مدنی مساوی نيستند              

به دليل  :  ست زيرا می فرمايد   که قسمت اول آن مبهم ا     »  ِبما َفضََّل اُهللا َبعَضُهم َعلی َبعٍض َو ِبما َانفُقوا ِمن َامواِلِهم           «:  است
 .اينکه خداوند افراد بشر را غيرمتساوی آفريده بعضی را بر بعض ديگر برتری داده است

 .تفسير جاللين وجه تفضيل مرد را بر زن، عقل و علم و واليت گفته است
ويند تفوق و   مشروحتر بيان کرده و می گ       )  وجه امتياز مرد را بر زن       ( و بعضی ديگر آن را         64زمخشری و بيضاوی  

آنوقت در مقام فلسفه بافی و علت تراشی برآمده و گفته            .  استيالی مرد بر زن مانند تسلط والت و حکام است بر رعيت             
ارث .  اند که مردان به خرد و زور و تدبير آراسته اند، از اين رو نبوت، امامت و واليت به آنها اختصاص يافته است                           

سهم آنها از ارث دو برابر      .  گاه محکمه های شرعی معتبرتر و دو برابر زن است          بيشتر می برند و شهادت آنها در پيش        
اذان، خطبه، امامت نماز جماعت،        .  زن، جهاد و نماز جمعه بر آنها تعلق نمی گيرد و حق طالق نيز با آنها نيست                             

 .مردهاستدر اجراء حدود شرعی و غيره و غيره همه مخصوص ] گواهی دادن[سوارکاری، تيراندازی و شهادت 
يعنی خيال کرده اند     .  چنانکه مالحظه می کنيد استدالل بسيار ضعيف است و غالبًا معلول را به جای علت نشانده اند                        

چون بسياری از کارها را نظامات اجتماعی و عادات و رسوم، مخصوص مردها کرده است پس زن در مرتبه پايينتر                        
دارد و از همين جهت شريعت اسالمی تسلط مرد را بر زن مسّلم شناخته               قرار دارد يعنی استعداد و لياقت آن کارها را ن         
 .است در صورتی که قضيه معکوس آن است

شرع اسالم چون زن را ضعيف دانسته حق او را در ارث و شهادت نصف مرد قرار داده است نه اينکه چون زن در                             
اين حکم روشنتر از آن است که .  قرار می گيرد ارث و شهادت نيمه حق مرد را داراست، پس در مرتبه پايينتر از مرد              

                                                 
 ]خوب مواظب زنان خود باشيد، آنها اسير مردانند و هيچ اختياری از خود ندارند» يعنی. از جامع الخبار، مجموعه حديث  [ 62
ه آيه در ويرگول آمده است که احتماًال بعدها به کتاب اضافه شده و برای رعايت امانت به همان شکل در اينجا نقل                           جمله ای پس از ترجم        [ 63

 ]»هم از حيث گفتگو، هم نفقه و هم از حيث وظايف زناشويی«: می شود
. پدر وی در فارس قاضی القضات بود      .  مدعبداهللا بن عمر بيضاوی يکی از بزرگ عالمان اسالمی در فارس در خانواده ای عالم به دنيا آ                        [ 64

قاضی .  بيضاوی در ابتدا در شيراز به قضاوت پرداخت و سپس به تبريز رفت و تا آخر عمر در  آنجا به قضاوت، تدريس و تأليف مشغول شد                              
قضاء و صرف و     وی آثاری در تصوف،      .  زمخشری نوشت که هنوز از جانب ّسنيان تقديس می شود            »  تفسير کشاف «بيضاوی حاشيه ای بر      
 ]آثاری هم به فارسی دارد. نحو عربی نگاشته است



در تمام اقوام ابتدايی و از آن وقتی که تاريخ به ياد دارد چون                  .  برای تعليل آن انديشه را در داالنهای تاريک بگردانند          
ه زور و تالش روزی با مرد بوده است، زن در مرتبه دوم قرار گرفته است و به قول فيلسوف آلمانی نيچه، بشر شمار                         

 .دو شده است
در عرب اين اصل يعنی اصل بشر شماره دو بودن زن به شکل وحشيانه تر و رسواتری وجود داشته است و حضرت                         
محمد در ضمن تشريعها و توصيه های گوناگون از حّدت اين روش وحشيانه کاسته و برای زن حقوقی قائل شده است                         

 .که در سوره نساء بسياری از آنها آمده است
تعليل مفسرين و فلسفه بافی آنان از لحاظ منطق و عقلی ارزش زيادی ندارد و در حقيقت آنها آنچه را که                             ...  هن...  نه

ميان اعراب متداول بوده است، تأييد و تثبيت کرده اند و از اين بابت بر آنها خيلی ايراد نيست زيرا خواسته اند جمله                               
 .را توجيه کنند» َفضَِّلنا َبعَضُهم َعلی َبعٍض«

: در جمله دوم، وجه افضل بودن مرد بر زن تصريح شده است که با موازين عقلی سازگارتر است زيرا می فرمايد                               
يعنی چون مرد متکفل مخارج زن است پس زن متعلقه اوست و بايد مطيع اوامر و نواهی او                      »  ِبما َانَفُقوا ِمن َامواِلِهم   «

بسياری از مفسرين، مرد حاکم و زن رعيت، مرد آقا و زن             در اين صورت مطابق رأی بيضاوی و زمخشری و           .  باشد
َفاّلصاِلحاُت «:  تابع است و از همين رو پشت سر همين جمله قرآن جمله ديگريست که آن را خوب واضح می کند                                  

پس زِن شايسته، زنی است که مطيع مرد خود بوده و در غيبت شوهر، خويشتن را برای وی                     .  »قاِئناُت حاِفظاُت ِللَغيبِ  
در اين سوره نساء که       .  نگاهدارد و به عبارت ديگر، زنان اين معنی را که متعلق به مرد خود هستند فراموش نکنند                        

شارع اسالم حقوق و حدود زن و مرد را معين می کند، به خوبی تعديل عادات جاهليت و ارفاق به جنس زن نشان داده                   
 :می شود

 
. َاَتأُخُذوَنُه ُبهتانًا َوِاثمًا ُمبيناً     .  وٍج َوآتيُتم ِاحديُهنَّ ِقنطارًا َفال تَأُخُذوا ِمنُه َشيئاً           َوِان َاَردُتُم اسِتبداَل َزوٍج َمکاَن زَ        «

 .»َوَکيَف َتأُخُذوَنُه َو َقد َافضی َبعُضُکم ِالی َبعٍض َوَاَخذَن ِمنُکم ميثاقًا َغليظًا
يد چيزی پس نگيريد زيرا با يکديگر           يعنی اگر خواستيد زن ديگر بگيريد از کابينی که به زن سابق داده ا                       

تراضی کرديد و روی مهر معين زن و شوهر گشته و از او بهره مند شده ايد، پس هنگام جدايی نبايد کابين                             
 .را پس بگيريد] رضايت[داده شده از روی تراضی ] مال[

 
 کابينی را که به وی داده        از اين آيه به خوبی استنباط می شود که مرد عرب وقتی می خواست از زن خود جدا شود،                       

 .بود پس می گرفت و چنانکه مالحظه می کنيد شريعت اسالمی آن را نهی می کند
 از سوره نساء مثل اين است که بعضی از عادات دوران جاهليت را تجويز می کند زيرا به مرد                            ٣٤اما در آخر آيه      

حتی در قرن بيستم اين عمل      .  ز چنين کرده است   مرد به واسطه قدرت جسمی از ديربا      .  اجازه می دهد زن خود را بزند      
اما آن را جزء شريعت قرار دادن، زبان طعنه زنان را قدری باز .  مخالف جوانمردی و منافی با اصل عدالت جاريست       

 : چنين است٣٤متمم آيه . می کند
 

 »...ضِرُبوُهنََّواّلالتی َتخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواهُجُروُهنَّ ِفی الَمصاِجِع َوا«
اگر به راه نيامد از همخوابگی      .  اگر زن شما در مقام نافرمانی و سرکشی برآمد، نخست او را پند دهيد              ]  يعنی[

 .محرومش سازيد و اگر باز تسليم نشد و اطاعت نکرد، او را بزنيد
 

از روايات  .  ول و رايج بود   زدن زن امری متدا   .  شرايع هر قومی متناسب با عادات و اخالق و نحوه زندگانی آنها است              
و سير در تاريخ قوم عرب و از خود اين آيه به خوبی بر می آيد که مرد خود را مالک زن فرض کرده است و هر                                     

 .باليی می خواست بر سرش می آورد
ّشره اسماء دختر ابوبکر که زن چهار زبير بن العوام بود و زبير بن عوام يکی از اصحاب خاص پيغمبر و از َعَشره ُمبَ                      

 .»هر وقت زبير بر يکی از ما خشمگين می شد، با چوب چنان ما را می زد که چوب می شکست«: می گويد. است
پس الاقل اين فضل را برای شريعت اسالمی بايد قائل شد که نخست موعظه و پس از آن ترک همخوابگی را توصيه                            

 .را اجازه داده استفرموده و در صورت سودمند واقع نشدِن آن دو، تدبيِر زدِن زن 
بعضی از مفسران و فقها معتقدند که زدن نبايد منتهی به شکستن استخوان شود وگرنه حکِم قصاص بر آن وارد می                               

 به اين ترتيب نبوده و توسل به هر      65بعضيها معتقدند مجازات زن ناشزه    «:  زمخشری در تفسير اين آيه می نويسد      .  شود
 .»سه وسيله را مجاز دانسته اند

 66ًا کسی که از آيه فوق چنين معنی را استنباط کرده است، از علماء متعصب عرب شبيه احمد بن حنبل يا ابن تيميه        قطع
 :ولی معنی آيه قرآن واضح است و آيه بعدی آن را به خوبی نشان می دهد. بوده است

 
                                                 

 ]زن ناشزه زنيست که اطاعت شوهر خود نکند و ناسازگاری و بدرفتاری کند  [ 65
رآن وی معتقد بود که آنچه در ق.  از طرفداران ابن حنبل بود    .   ميالدی در دمشق متولد شد     ١٣تقی الدين ابوالعباس ابن تيميه در اواخر قرن             [ 66

 ]آمده است بدون تفسير و تأويل حقيقت است و به خدای مجسم اعتقاد داشت



 .»َاهِلها ِان ُيريدا ِاصالحًاَوِان ِخفُتم ِشقاَق َبيِنِهما َفابَعُثوا َحَحمًا ِمن َاهِلِه َو َحَکمًا ِمن «
اگر اختالف ميان آنها شديد شد، داوری از طرف مرد و داوری از طرف زن معين شود که يا آنها را                        ]  يعنی[

 .67کنند] جدا[صلح دهند و يا از هم تفريق 
 

ن اعراب  در اين سوره تکليف ارتباطات مرد و زن معين شده است که غالب آنها در شريعت يهود هم هست و در ميا                            
 که نکاح زن پدر را نهی کرده است و آن را عمل زشت و ناپسند                          ٢٢دوره جاهليت نيز معمول بوده است جز آيه               

وصف فرموده است و می توان از آن چنين استنباط کرد که در دوران جاهليت اين رسم معمول بوده است، به دليل                                 
 .جمله ِاال ما َقد َسَلف از همان آيه

 سوره نساء است که ازدواج با زن شوهردار را            ٢٣اب قابل توجه است، هر چند تازگی ندارد، آيه            چيزی که در اين ب     
مطلقًا حرام فرموده است مگر اينکه آن زن از راه خريد مملوک شده باشد يا در نتيجه جنگ و اسيرشدن به دست آمده                            

علت آن روايتی است از ابن سعيد که          در اين صورت چون شير مادر حالل است، هر چند شوهر داشته باشد و                   .  باشد
 : می گويد

اوطاس به دست ما افتادند که شوهر داشتند و چون ما کراهت داشتيم با آنها همخوابه شويم، از                             ]  قبيله[اسرايی از    «
ا تصرف آنها    پس بر م   68 »...َوالُمحَصناُت ِمَن النُّساِء ِاال ما َملَکت َايماُنُکم       «:  پيغمبر تکليف پرسيديم اين جمله نازل شد       

 .»حالل شد
 سوره نساء باز دستوريست که توجه پيغمبر را به حقوق زن و در عين حال به عادت مذموم و                           ٢٣ولی در همين آيه      

غير از آنچه بر شما حرام شده است، می توانيد با دادن کابين از زنها                «:  متداول آن زمان نشان می دهد، چه می فرمايد        
به شرط اينکه در اين تمتع مزد يا اجر آنها را بر تراضی طرفين                         .  ب زنا شده باشيد     متمتع شويد بدون اينکه مرتک       

ولی علماء  .  يا ازدواج موقت در شريعت اسالمی مباح شد           ]  Motae[و مبتنی بر همين آيه است که متعه             »  بپردازيد
پس آنچه را ُمتعه کرديد از       ...  [ُتوُهنَّ ُاُجوَرُهنَّ َفَما اسَتمَتعُتم ِبَه ِمنُهنَّ َفآ     «سّنی آن را جايز نمی دانند زيرا معتقدند جمله             

 هنگام فتح مکه نازل شده است و مدت آن سه روز معين شده بود و پس                   69...]ايشان، پس بدهيد به ايشان مهرهاشان را       
 شده است نه    مزِد آنها، در اين آيه ذکر      ]  يعنی[،  »ُاُجورُهنَّ«از آن ملغی گرديد و دليل آن را هم اين می آورند که کلمه                  

 .اما شيعه اين نوع ازدواج را مباح دانسته اند. صداق يا مهر
در اين باب آيه ديگری هست که آوردن آن ما را به وضع اجتماعی اين زمان و بر اينکه امور مالی تا چه حد در                                        

 :روابط مرد و زن مالحظه شده است، واقف می کند
 

َوآُتوُهم ما َانَفُقوا َوال ُجناَح َعَليُکم َان َتنِکُحوُهنَّ          ...  َفالَترِجُعوُهنَّ ِالَی الُکّفارِ  ...  ِاذا جاِء ُکُم الُمؤِمناٍت ُمهاِجراتٍ     «
 .70»...ِاذا آَتيُتُموُهنَّ ُاُجورُهنَّ َوال ُتمِسُکوا ِبِعَصِم الَکواِفِرَواسَئُلوا ما َانَفقُتم َو َليسَئُلوا ما َانَفُقوا

جرت کرد، ديگر شوهرش بر او حقی ندارد و اگر مطالبه کرد زن خود اگر زنی مسلمان شد و مها: می فرمايد
همچنين اگر زن شما بر      .  را، زنش را به او ندهيد بلکه خرجی را که درباره آن زن کرده است به او بدهيد                        

مبادا ستون پنجم   (شرک خود باقی مانده می خواهد سوی مشرکين برگردد، اصراری در نگاهداری او نکنيد                    
 .در عوض آنچه خرج او کرده ايد از او مطالبه کنيدولی ) شود

 
در سوره بقره آياتی هست که عدالت و فکر انسانی پيغمبر را نشان می دهد و اعراب را از بدرفتاری با زن نهی می                              

 :٢٣١مانند آيه . کند
 

 .»رَُّحوُهنَّ ِبَمعرُوٍفَوِاذا َطلَّقُتُم النُِساَء َفَبَلغَن َاَجَلُهنَّ َفَامِسُکُوهَّن ِبَمعرُوٍف َاو َس«
اگر زن خود را طالق داديد و سرآمدن عّده نزديک شد، رجوع و عدِم رجوع بايد موافق اصل عدل و                       ]  يعنی[

 .انسانيت باشد نه اينکه رجوع کنيد يا اينکه فديه دهيد يا ايام حبس و عدم آزادی او را طوالنی کنيد
 

ی زنش را طالق داد و عّده او منقضی شد اما خواست با شوهر خود                   امر می فرمايد که اگر مرد       ٢٣٢همچنين در آيه    
اين آيه درباره شدت و خشونت معقل بن يسار که نمی خواست خواهر مطلقه اش                 .  71دوباره ازدواج کند، ممانعت نکنيد    

 .با شوهر خود دوباره ازدواج کند، نازل شده است
تازه و [و بديع ] شگفت آور [ خارج است ولی چون طرفه       در همين سوره به مطلبی برمی خوريم که هرچند از موضوع          

و حاکی از اوضاع اجتماعی عصر پيغمبر است و نشان می دهد که در چه نوع موضوعهايی به پيغمبر مراجعه                            ]  نو
 .می کردند، اشاره بدان خوب و عبرت انگيز است
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پس . فرا رسد] پاک شدن زن از حيض[ر  سوره بقره حکم نزديک به زن است در اّيام قاعدگی تا حالت طه       ٢٢٢در آيه   
که اجازه فرمايد پس از طهر نزد زنان خود            »  َفاِذا َتَطهَّرَن َفَاُتوُهنَّ ِمن َحيُث ُاَمرُکُم اهللاُ        «:  از آن اين عبارت آمده است       

از يعنی بر حسب تفسير جاللين، از همان سويی که به واسطه حيض               .  بروند از آن سويی که خداوند امر فرموده است          
 می آيد که بکّلی چيز تازه و تقريبًا مُشِعِر مفهومی مخالف مفهوم           ٢٢٣اما پس از اين، آيه      .  رفتن بدان سو منع شده بوديد     

 :می فرمايد. قبلی است
 

 . »ِنساُؤُکم َحرُث َلُکم َفُاُتوا حَرَثُکم َاّنی ِشئُتم«
 . شويديعنی زنان شما کشِت شمايند و در هر جای کشِت خود می توانيد وارد

 
َمن قياِم َو ُقُعود َوِاضِطجاع َو ِاقبال و         «:  می نويسد »  به هر سوی مزرعه   «]  يعنی[»  اّنی شئتم «جاللين در تفسير جمله      

 ].ُدُبر[و از پس ] ُقُبل[از پيش ] و[خوابيده ] و[يعنی نشسته، ايستاده . »ِادبار
که می گفتند اگر از پشت به پيش زن روی آورند،              پس از آن می نويسد اين آيه در رّد عقيده جهودان نازل شده است                    

 .بچه او چپ خواهد شد
صريحًا می فرمايد نزد زنان خود از آن سويی روی آوريد که خداوند امر فرموده           ]  که  [٢٢٣سيوطی معتقد است که آيه      

دند و طبعًا   است، بنا بر اعتراض عمر و جمعی از صحابه نسخ شده است زيرا اهل کتاب پهلوی زنان خود می خوابي                          
اما مهاجران بنا به     .  انصار که اهل مدينه بودند اين روش را که با حجب و مستوری زن مناسبتر بود، پذيرفته بودند                          

عادت قريش و اهل مکه، زن را به انواع مختلفه دستمالی کرده و از هر طرف او را می غلتانيدند و لذتی می بردند از                          
 .َمر بيندارند و يا با پس و پيش او، هر دو، سر و کار داشته باشنداينکه آنها را بر پشت بيفکنند و َد

زن تن در نداده و گفت ما به يک پهلو می . يکی از مهاجران زنی از انصار را برده بود و می خواست با وی چنان کند
خواه اوست می زن ماِل مرد است و هرگونه دل«خبر به حضرت رسول رسيد و بدين جهت اين آيه نازل شد که . خوابيم

 . »تواند با او برآيد
] يعنی. [يا رسول اهللا هلکت: احمد بن  حنبل و ترمذی از ابن عباس نقل می کنند که عمر بامدادی نزد پيغمبر آمد و گفت 

عرض کرد رحلی الليلة    ]  چگونه هالک شدی يا عمر؟    [پيغمبر فرمود ما اهلکت يا عمر؟        .  ای پيغمبر خدا از دست رفتم      
: اين است »  َاّنی ِشئُتم «آن وقت اين آيه نازل شد و معنی             .  کاری خواستم انجام دهم و نشد        ]  يعنی.  [ه شيئاً فلم يرد علي   

 .»يعنی از جلو، از عقب طاقباز و َدَمر] به پشت خوابيده[مقبالت، مدبرات و مستلقيات «
ار غيرانسانی مردان با زنان      در آيات عديده قرآن و تعاليم اسالمی به خوبی وضع ناهنجار زن در جامعه عرب و رفت                     

 سوره نور که پيغمبر حکم می فرمايد مردان زنهای مملوک خود را برای سوِد دنيايی به                     ٣٥مثل آيه   .  روشن می شود  
 :زنا مجبور نکنند

 
 .»الُتکِرُهوا َفَتياِتُکم َعَلی الِبغاِء ِان َاَردَن َتَحصُّنًا ِلَتبَتُغوا َعرَض الُحياة الدُّنيا«

 
 اين آيه درباره عبداهللا بن ابی نازل شده است و از ظواهر بر می آيد که عبداهللا بن ابی در اين عمل زشت                                  می گويند 

 .منحصر بفرد نبوده و  نوعی کسب بوده است که شخصی بردگان خود را به کار زنا وادارد تا وجه آن را دريافت کند
سوره ]  ١٣[ آوردن به حضور پيغمبر رسيدند و آيه             پس از فتح مکه، عده زيادی از زنهای مکه برای بيعت و اسالم                  

 :ممتحنه در شرط پذيرفتن اسالم آنان نازل شده است
 

يا َايَُّها النَِّبیُّ ِاذا جاَء َک الُمؤِمناُت ُيباِيعَنَک َعلی َان الُيشِرکَن ِباِهللا َشيئًا َوال َيسِرفَن َوال َيزنيَن َوال َيقُتلَن َاوالدُهنَّ        «
 .»...ُبهتاٍن َيفَتريَنُه َبيَن َايديِهنَّ َو َارُجِلِهنَّ َو ال َيعصيَنَک فی َمعُروٍف َفبا ِيعُهنََّوال َيأتيَن ِب

 
 :اين شرطها که برای پذيرفتن اسالِم آنها عنوان شده، جالب توجه است

شروع خود را به    برای خدا نشناسند، دزدی نکنند، مرتکب زنا نشوند، اوالد خود را نکشند، کودک نام              ]  شريکی[انبازی  
ريش شوهر خود نبندند، تعاليم نيک تو را به کار بسته عادت ناپسند نوحه خوانی، چاک زدن گريبان، بريدن موی و                               

 .در اين صورت اسالم آنها را بپذير. خراشيدن روی را رها کنند
زنان شريف و آزاده    «:  نند گفت می گويند هنگام بيان اين شروط، ِهند زن ابوسفيان و مادر معاويه در اينکه زنها زنا نک                  

 .و عمر که حاضر بود، خنده سر داد» هرگز گرِد چنين کاری نمی گردند
: يکی از عادات زشت که تعاليم اسالم آن را منع کرده است، کشتن مولود دختر است که در قرآن صريحًا آمده است                               

نسته خواهان پسر بودند و بدان مباهات می           و اين از اين باب بود که اعراب دختر را مايه ننگ دا                 »  بأی ذنب قتلت   «
کردند و از فرط نادانی هيچ نمی انديشيدند که اگر امر چنين می شد و دختری به دنيا نمی آمد، نسل بشر منقرض می                               

 : سوره نحل اين خوی نکوهيده به خوبی توصيف شده است٥٩ و ٥٨در آيه های . شد
 



 َوجُهُه ُمسَوّدًا َو ُهَو َکظيُم َيَتواری ِمَن الَقوِم ِمن ُسِوء ما ُبّشَرِبِه َاُيمِسُکُه َعَلی ُهوٍن                 َو ِاذا ُبشََّر َاَحُدُهم ِباالنثی َظلَّ     «
 .»َام َيُدسُُّه ِفی التُّراِب

هنگامی که به يکی از آنان خبر می دادند که زنش دختری زائيده است از فرط خشم سياه می شد، از                          ]  يعنی[
ه می گرفت تا دچار سرزنش و شماتت نشود، و در انديشه می رفت که آيا                          شدت اندوه از کساِن خود کنار        

 .داشتن دختر را تحمل کند يا طفل معصوم را خاک کند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 زن و پيغمبر

 
 
 

حيات گولد زيهر معتقد است در هيچيک از ادبيات دينی نظير اين وضوح و روشنی، آنهم نسبت به جزئيات                          
اين تحليل و توصيفی که از زندگانی خصوصی وی ضمن احاديث و سيره ها                      .  پيامبر اسالم ديده نمی شود      

 .صورت گرفته است، نسبت به هيچيک از مؤسسين ديانات ديگر روی نداده است
به مناسبت رغبت    »  عقيده و شريعت در اسالم      «اين بيان ستايش آميز در يکی از فصول کتاب گرانقدر او                   

 . افزون رسول اکرم به زن آمده و آن را حقيقتی تاريخی می نامد که به اسناد موثق تکيه داردروز
راست است نوح و  ابراهيم سر جای خود، ما از زندگانی موسی و عيسی که در گرد و غبار افسانه های                                  

 زندگانی محمد    چيزی نمی دانيم ولی برای       .  مبالغه آميز قومی و تعصب های نژادی و دينی ناپديد شده اند                    
صدها آيه و حديث معتبر و سيره هايی نزديک به زمان رحلت او و همچنين رواياتی که هنوز تعصبها آن را                         
مسخ و تباه نساخته است در دست داريم، مهمتر از همه قرآن است که از خالل آيات و شأن نزولی که مفسران   

دست می آيد چنانکه در همين موضوِع مورِد بحث           برای آنها بيان می کنند بسی از وقايع و حوادث زمان به                 
 سوره نساء را خرده گيری جهودان بر رغبت رسول           ٥٨آيات عديده ای هست و جمله مفسران شأن نزول آيه            

 :اکرم به زن و طعن آنان که محمد جز زن گرفتن کاری ندارد، دانسته اند
 

ِه َفَقد آتينا اَل ِابراهيَم الِکتاَب َو الِحکَمَة َو َاتيناُهم ُملکًا               َام َيحُسُدوَن الّناَس َعلی ما اتيُهُم اُهللا ِمن َفضلِ            «
 .»َعظيمًا

يعنی بر مقام نبوت و        (بر فضل و عنايت پروردگار محمد رشک می برند                  )  يهودان(آنها   ]  يعنی[
 ما به خاندان ابراهيم هم    .  و می گويند اگر او پيغمبر بود اينقدر به زنان روی نمی آورد              )  کثرت زنان 

 .کتاب و حکمت عطا فرموديم و  هم کشوری بزرگ
 

 زن داشت و سليمان هزار زن آزاد و بنده در حرم                      ٩٩معلوم است در اين آيه اشاره به داود است که می گويند                         
 .نگاهداری می کرد و اين امر از مرتبه پيامبری آنان نکاسته است

 .يل آلوده به اغراق و مزين به افسانه استالبته خود اين مطالب مثل ساير افسانه های ملوک بنی اسراي
خرده گيران فرنگی اين رغبت مفرط به زن را شايسته مقام روحانيت مردی که زهد و قناعت را توصيه می کند                                      
ندانسته و حتی آنان اندازه توجهی که در شريعت اسالمی به اصالح شئون و حقوق زن است ناشی از ميل شخصی                                 

 .محمد به زن گفته اند
محمد بشر است و بشر از       .   قضيه هرا صرفًا با منطق عقلی نه عاطفی بسنجيم، ارزش ايراد آنان کاهش می گيرد                    اگر

تمايل جنسی جزء غرايز آدميست و بيش و کم هنگامی می تواند موضوع بحث قرار                       .  نقطه های ضعف خالی نيست      
به عبارت روشنتر، خصلت شخص       .  اشدگيرد که تأثيری در افکار و يا کردار يک شخص نسبت به ديگران داشته ب                      

هنگامی نکوهيده است که زيانبخش به حال اجتماع باشد، ورنه در زندگانی شخصی و خصوصی، خوبی يا بدی و نقطه             
 .قوت يا ضعف نبايد مورد بحث و مالحظه قرار گيرد

اگر سقراط در زندگانی     .  یاز فکر سقراط بر آتن نور می ريخت و از آتن به تمام يونان و از يونان به جامعه انسان                              
در هيتلر . شخصی خود تمايل خاصی داشته باشد که بر ديگران زيانی وارد نکرده است، نبايد موضوع بحث قرار گيرد     

ولی در عوض افکار شومی داشت       .  غريزه جنسی يا نبود، يا سرکش نبود، و از اين حيث می توان او را پاکيزه گفت                      
 .که دنيا را به خون و آتش افکند

حضرت رسول خود را بشری می خواند که به بندگی خدا گردن نهاده و می خواهد خود را از پليدی ستايش اصنام                                  
بر .  تمايل او به زن و تعدد زوجات وی نه آسيبی به اصول دعوت او رسانيد و نه زيانی به حقوق ديگران                         .  نجات دهد 

ت و آنها را از لحاظ مصلحت جامعه و خير انسانيت                 اعمال و افکار مردان بزرگ اجتماع از اين زاويه بايد نگريس                
از اين لحاظ سلب حق آزادی فکر و عقيده از ديگران و مخّير ساختن آنان بين مسلمان شدن و جزيه                                .  قضاوت کرد 

 .دادن، آنهم با خواری و زبونی، بيشتر قابل بحث است
تجليل از پيشوای بزرگ اسالم چيزهايی گفته و          از سوی ديگر، مسلمانان نيز به گونه ای ديگر راه غلط رفته و برای                   
حتی مرد فاضلی که در عصر ماه در زندگانی           .  نوشته اند که مباين مصرحات قرآن و روايات مسّلم صدر اسالم است              



 با ديدی روشن و متناسب افکار قرن بيستم قضيه را زير و باال کند، 72حضرت محمد کتابی فراهم کرده و خواسته است    
 گيری اروپاييان برآشفته و طی فصلی در مقام دفاع از حضرت رسول برآمده و بکّلی منکر تمايل آن                               از اين خرده   

 :حضرت به زن شده است، از جمله می نويسد
. اين امر طبيعی است و جز اين نمی تواند باشد           ...   سال با خديجه بسر برد و هوس گرفتن زن ديگر نکرد              ٢٨محمد  «

ير ولی جّدی و درستکاری را که در خدمتش بوده است به شوهری برمی گزيند و                    خديجه توانگر و متشخص جوان فق      
چون ذاتًا يا بر حسب مقتضيات زندگی از هوس و عادات جلف جوانان قريش برکنار است،                 .  داماد را به خانه می آورد     

ثروت خود موجبات رفاه    با  .  خديجه پخته و جا افتاده از شوهر پانزده سال جوانتر از خود مراقبت و پرستاری می کند                   
 .او را فراهم می سازد تا محنت دوران کودکی و طفيلی بودن در خانه عمو را فراموش کند

يقين است  .  اين نعمت و آسودگی خانه خديجه به وی مجال می دهد تا به تعقيب انديشه های ده دوازده ساله خود بپردازد                     
افقت نشان داده است زيرا دختر عموی ورقة بن نوفل است و            که خديجه با تصورات و افکار پرهيزکارانه وی روی مو          

به همين دليل در مبدأ بعثت رؤيای او را صادقه و نشانه وحی الهی می داند و خود نخستين . طبعًا تمايلی به حنفيان دارد
وم و فاطمه استاز اينها گذشته، خديجه مادر چهار دختر او زينب، رقيه، ام کلث        .  کسی است که به محمد ايمان می آورد       

73. 
با وجود اين اوضاع و احوال محمد چگونه می توانست با وجود خديجه زن ديگر بگيرد؟ به همين دليل پس از وفات                              
خديجه بی درنگ عايشه را خواستگاری کرد و چون عايشه هنوز خردسال بود و بيش از هفت سال نداشت، سوده بيوه                        

 .»سکران بن عمره را به زنی گرفت
او .   هيکل در اين باب مطلبی می نويسد و گويی می خواهد حضرت محمد را از رغبت به زن تبرئه کند                          محمد حسين 

ازدواج با وی نوعی اقدام به امر خير و نوازش زن بی سرپرست يکی از                       .  سوده جمالی و مالی نداشت      «:  می گويد 
 .»مهاجران حبشه بوده است

 از چهار دختر جوان خود زن جاافتاده ای چون سوده مناسب بود؟                 آيا بهتر نبود بنويسد برای خانه داری و سرپرستی           
ولی در اين صورت ممکن است به وی اعتراض شود که محمد نخست به عايشه روی آورد و چون او طفل بود و                                    
ازدواج آن دو به دو سال بعد موکول شده بود، سوده را گرفت زيرا نمی توانست بدون زن زندگی کند و اين هم عيب                               

زيرا قريش به محمد زن نمی دادند و شايد ميان . يک علت ديگر اين بود که زن ديگری در دسترس ازدواج نبود  .  نيست
آنهم تا مدت کمی    .  مسلمانان آن تاريخ دختری و زنی مناسب ازدواج محمد وجود نداشته  از اين رو به سوده اکتفا کرد                      

ه مدينه، مخصوصًا پس از حصول امکانات، اين رغبت           اما پس از هجرت ب     .  پس از فوت خديجه که در مکه بسر برد          
کافی است به تعداد زنان وی نظری اجمالی  و                .  مفرط رسول اکرم به زن خوب ديده می شود و قابل انکار نيست                     

 :فهرست وار بيفکنيم
 

حضرت خديجه دختر خويلد، بانوی متشخص و متمکنی که سومين شوهر او حضرت محمد بود و از محمد                             -١
 .دختر و دو پسر به نام قاسم و طاهر که زنده نماندند زاييدچهار 
سوده دختر زمعه و بيوه سکران بن عمرو که از مسلمانان حبشه بود و همانجا وفات کرد و به عقيده محمد                                  -٢

 .حسين هيکل پيغمبر سوده را از راه ترحم و برای اينکه بيوه مسلمانی تک و تنها نباشد گرفت
کر صديق است که در هفت سالگی نامزد شد و در نه سالگی با تفاوت بيش از چهل سال سن                      عايشه دختر ابوب    -٣

 به زوجيت پيغمبر درآمد و هنگام رحلت حضرت شانزده يا هفده سال داشت و بيش از زنان ديگر مورد عالقه                         74
س از قتل عثمان بر قرآن و از منابع مهم حديث و سّنت به شمار می رود و پ    ]  حافظين[عايشه از جمله حفضه     .  بود

 .ضد خالفت علی بن ابيطالب قيام کرد و جنگ جمل را به راه انداخت
 ].دختر بنی اميه که بيوه يک مرد مسلمان بود که در جنگ احد زخم مهلکی برداشت و مرد[ُاّم سلمه  -٤
اين ازدواج  حفصه دختر عمر بن الخطاب است که پس از بيوه گی به حرمسرای پيغمبر ملحق شد و می توان                          -٥

 .را از ازدواجهای سياسی و مصلحتی به شمار آورد
زن زيد بن الحارثه پسر خوانده پيغمبر بود که می توان ازدواج پيغمبر را با وی                  ]  او قبالً .    [زينب دختر جحش    -٦

جزء داستانهای عشقی پيغمبر درآورد و منظومه زيد و زينب درباره آن سروده شده است و از حيث لطف و                                    
 .ت و محبتی که حضرت رسول نسبت به وی داشت، او را رقيب عايشه دانستعناي
جويريه دختر حارث بن ابوضرار رييس قبيله بنی مصطلق و زن مسافع بن صفوان که زن با فضل و کمالی                             -٧

مالک او از او فديه می . بود و در سال ششم هجری جزو غنايم و اسرای بنی مصطلق نصيب يکی از مسلمانها شد        

                                                 
نوشته »  حيات محمد «کتابی به نام    .    اين شخص محمد حسين هيکل از فضال و سياسيون مصر است که مدتی رييس مجلس سنای آنجا بود                         72

 علی دشتی. است که توسط ابوالقاسم پاينده به فارسی در آمده است
بعد از آغاز دعوت اسالم، ابولهب به        .  زاده خديجه و رقيه و ام کلثوم زن عتبه و عتيبه فرزندان ابولهب شدند                  زينب زن ابوالعاص، خواهر       73

فرزندان خود امر کرد دختران محمد را طالق دهند و عثمان يکی از آنها را بعد از ديگری  به زنی گرفت و حضرت فاطمه زن علی ابن                                            
 علی دشتی. ابيطالب است

عايشه در  .   يعنی بيوه و نادوشيزه بودند     Sayyebeوی تنها زن باکره و بقيه ثيبه        .   ساله نکاح کرد   ٩ ساله بود که با عايشه       ٥٣رسول اهللا       [ 74
 ] هجری وفات کرد و در بقيع به خاک سپرده شد٥٧سال 



از اين رو به در خانه پيغمبر رفت که شفاعت           .  است که به نظر جويريه گزاف می آمد و از اداء آن عاجز بود                خو
هر کس او را می ديد، شيفته او می           .  جويريه زيبا و جّذاب بود     :  عايشه می گويد  .  فرموده مبلغ فديه را پايين آورد      

تی کردم زيرا يقين داشتم چشم پيغمبر که به او افتد      هنگامی که او را بر در  حجره خويش يافتم، احساس ناراح           .  شد
پس از رسيدن به حضور پيغمبر و بيان حاجت خود، حضرت فرمود من                  .  همينطور هم شد   .  مفتون وی می شود    

جويريه شادمانه پذيرفت و    .  فديه تو را خودم خواهم داد و تو را به زنی می گيرم            .  کار بهتری برايت انجام می دهم     
يغمبر با وی همخوابه شد، بسياری از اسيران بنی مصطلق به مالحظه اينکه پيغمبر داماد آنها شده                       پس از اينکه پ    

» گمان نمی کنم هيچ زنی برای کسانش اينقدر حامل خير و برکت شده باشد                «.  است از طرف مسلمانان آزاد شدند      
 ].گفته عايشه است[
 .که در حبشه مرده بود و بيوه عبداهللا بن جحش 75ُاّم حبيبه خواهر ابوسفيان -٨
پيغمبر از ميان اسيران صفّيه . و زن کنانه بن ربيع که از رؤسای خيبر بود] يهودی[صفّيه دختر حّی بن اخطب  -٩

 .را انتخاب کرد و در شب همان روزی که از خيبر به مدينه مراجعت می فرمود با وی همخوابه شد
می گويند پس . ان و عباس بن عبدالمطلب و خاله خالد بن وليد         ميمونه دختر حارث الهالليه خواهر زن ابوسفي         -١٠

 .از اين وصلت، خالد اسالم آورد و به اردوگاه مسلمين آمد و پيغمبر به او چند اسب داد
 . فاطمه دختر سريح -١١
 . هند دختر يزيد -١٢
 . اسماء دختر سياء -١٣
 . زينب دختر يزيد -١٤
 . هبله دختر قيس و خواهر اشعث -١٥
 . اسماء دختر نعمان -١٦
 . 76 فاطمه دختر ضّحاک -١٧
 ماريه قبطيه که از مصر برای حضرت هديه فرستاده بودند و ابراهيم که در دوران طفوليت درگذشت، از او     -١٨

 .متولد شده است
بگی  بوده است و همخوا    77»ما ملکت ايمانکم  « ريحانه که مانند ماريه قبطيه َبرده و مشمول اصطالح قرآنی                -١٩

. ريحانه جزء اسرای بنی قريظه و سهم پيغمبر بود          .  با آنها هيچگونه مراسم و تشريفاتی را ايجاب نمی کرده است             
 .اما نه اسالم آورد و نه حاضر شد زن عقدی محمد گردد و ترجيح داد به حال بردگی در خانه وی بماند

 به پيغمبر بخشيده بودند، چه غير از زنان            و او يکی از چهار زنی است که خويشتن را             .   ُاّم شريک دوسيه      -٢٠
عقدی که ازدواج با آنان مستلزم تشريفاتی چون مهر، حضور گواه و رضايت ولی است و غير از بردگان که در                          

در حرمسرای پيغمبر طبقه ديگری نيز از زنان           .  صورت داشتن شوهر کافر يا مشرک بر مسلمانان حالل هستند             
نيز خود  ]  اّم شريک دوسيه  [او  .  می کردند ]  بخشيدن[ند که خويشتن را به پيغمبر هبه         وجود داشت و آنان زنانی بود     
 ).ديگر ميمونه، زينب و خوله اند] زن[سه . (را به پيغمبر هبه کرده بود

هبه کردن خويشتن به پيغمبر، عايشه را آشفته ساخت زيرا اّم شريک زيبا بود و حضرت بی درنگ اين تقديمی را                                  
نمی دانم زنی که خويشتن را به مردی تقديم کند چه           «:  از فرط غيظ و رشک گفته است      ]  عايشه[می گويند   .  پذيرفته بود 

 سوره احزاب نازل شد که تأييد و تصويب عمِل ُاّم شريک و قبول                    ٥٠و از اين رو قسمت اخير آيه           »  ارزشی دارد؟ 
 : چنين است٥٠قسمت اخير آيه . پيغمبر است از طرف حضرت حق

 
 .»ًة ُمؤِمَنًة ِان َوَهَبت َنفَسها ِللنَِّبیَّ ِان َاراَد النَِّبیُّ َان َيسَتِنکَحها خاِلَصًة َلَک ِمن دُوِن المؤِمنيَنَوامَرُا«
اگر بخواهد می تواند او را به نکاح خود              ]  ببخشد، پيغمبر [هرگاه زنی مؤمنه خويشتن را به پيغمبر             ]  يعنی[

 .ه مؤمنيندرآورد و اين امتياز مخصوص پيغمبر است ن
 

يعنی می بينم خدايت به انجام       .  »انی اری ربک يسارع فی هواک       «:  عايشه چون چنين ديد گستاخانه به حضرت گفت          
 .خواهشهای نفسانی تو می شتابد

بنا بر اين   .  در روايت معتبر ديگر به نقل شيخين از عايشه، مشاجره ميان پيغمبر و عايشه به صورت ديگر آمده است                       
 نازل شد و عايشه از آن آگاه گرديد و تازه قضيه ُاّم شريک روی داده بود، از فرط غيظ                              ٥٠ه آيه    روايت هنگامی ک   

 سوره احزاب   ٥١زنهايی که خويشتن را به مردی عرضه می کنند، چه ارزشی دارند؟ آنوقت برای تنبيه او آيه                       :  گفت
خدايت خوب به انجام آرزوهايت می «: ست که بود که عايشه آن جمله گستاخانه را گفته ا     ٥١نازل شد و پس از اين آيه        

 .»شتابد
 : سوره احزاب که تکليف پيغمبر را عمومًا درباره زنان معين می کند چنين است٥٠آيه 

 
                                                 

 ]ام حبيبه خواهر ابوسفيان نبود بلکه دختر ابوسفيان و خواهر معاويه اولين خليفه اموی بود  [ 75
 علی دشتی. ازدواج کرده ليکن همبستر نشده است] اسماء و فاطمه[پيغمبر با دو زن اخير    76
 ]٢٨ آيه ٤سوره   [ 77



 َبناِت َعمََّک   يا َايَُّهاالنَِّبیُّ ِاّنا َاحَللناَلَک َازواَجَک الالتی آَتيَت ُاُجوَرُهنَّ َو ما َمَلَکت َيميُنَک ِمّما َافاء اُهللا َعَليَک وَ                    «
َو َبناِت عَّماِتَک َوَبناِت خالَک َو َبناِت خاالِتَک اّال تی هاَجرَن َمَعَک َو امَرُاة ُمؤِمَنًة ِان َوَهَيت َنفَسها ِللنَِّبیَّ ِان                               

 َازواِجِهم َو ما َمَلَکت        َاراَد النَِّبیُّ َان َيسَتُنِکَحها خاِلَصًة َکَک ِمن دُوِن الُمؤِمنيَن َقد َعِلمنا ما َفَرضنا َعَليِهم فی                          
 .»َايماُنُهم ِلَليال َيُکوَن َعَليَک َحَرُج َو کاَن اُهللا َغُفورًا َرحيمًا

ای پيغمبر، ما بر تو حالل کرديم زنانی را که مزد آنها را پرداخته ای همچنين جاريه هايی که از                                 ]  يعنی[
ی و دختران خاله ها که با تو مهاجرت            غنيمت به دست آورده ای و دختران عمو، دختران عمه، دختران داي                

می توانی او را به عقد خود درآوری         .  کرده اند، همچنين زن مؤمنه ای که خويشتن را به پيغمبر بخشيده است             
و اين امتياز از آن توست، مربوط به ساير مؤمنين که تکليفشان را معين کرده ايم، يعنی حق داشتن چهار زن                        

از حيث زن در مضيقه      (ت، اين حکم برای اين است که بر تو حرجی نباشد                و همبستری با جواری خود نيس      
 .و خداوند رحيم و بخشنده است) نباشی

 
حدود ]  نه تنها [ سوره احزاب نازل شد که            ٥١اعتراض عايشه به قسمت اخير اين آيه است و برای تأديب وی آيه                         

 مطلق به وی می دهد و زنان وی را از هرگونه ادعا              اختيارات پيغمبر را درباره زنان خود معين می کند، بلکه آزادی            
 : سوره احزاب چنين است٥١آيه . و تقاضايی محروم می کند

 
ُترجی َمن َتشاُء ِمنُهنَّ َو ُتؤی ِاَليَک َمن َتشاُء َو َمِن ابَتَغيَت ِممَّن َعَزلَت َفال ُجناَح َعَليَک ذِلَک َادنی َان                                           «

 .» َو َيرَضيَن ِبما آَتيَتُهنَّ ُکلُُّهنَّ َواُهللا َيعَلُم ما فی َقُلوِبُکم َو کاَن اُهللا َعليمًا َحليمًاَتَقرََّاعُيُنُهنَّ َوال َيخَزنَّ
 

 :که خالصه چنين معنی می دهد
هر کدام را خواستی نزد خود بخوان و هر         .  الزم نيست در همبستر شدن با زنهای خود نوبت را مراعات کنی            

تو ايرادی نيست آزادی و اختيار مطلق در ترِک آنها داری و برای آنها نيز                    يک را خواستی کنار بگذار، بر         
 .خداوند به حقيقت آرزوهای شما واقف است. اين ترتيب بهتر است

 
شأن نزول آيه چنين بيان شده است که زنان پيغمبر با يکديگر رقابت می کردند و از پيغمبر نفقه بيشتری                       »  کشاف«در  

ر روايت عايشه، حضرت يک ماه معاشرت با آنها را ترک کرد و اين آيه نازل شد و دست                         بنا ب .  78مطالبه می کردند  
زنها نگران شدند و به حضرت رسول گفتند از وجود خود و مال خود هر                    .  پيغمبر را در رفتار با زنانش باز گذاشت         

 .يعنی اختيار مطلق با توست و به دلخواه خود رفتار کن. قدر که می خواهی به ما بده
پيغمبر در روی آوردن به هر يک از          «:   را شرح می دهد که خالصه آن چنين است             ٥١زمخشری بطور تفصيل آيه      

: و اضافه می کند    »  زنان خود و روی گردانيدن از هر يک از آنها مختار است و در طالق و ترِک آنها آزاد است                               
حضرت حسن بن علی نقل می کنند که اگر             پيغمبر در ازدواج با هر يک از زنان اّمتش مختار و آزاد است و از                         «

پيغمبر از زنی خواستگاری می کرد، ديگر کسی حق نداشت به آن زن روی آورد مگر اينکه پيغمبر صرف نظر می                           
 .»کرد

ترجی من  « زن داشت که نسبت به پنج تن از آنها به مفاد              ٩در آن تاريخ پيغمبر     «:  باز زمخشری در اين باب می گويد      
 نکرده و سهم آنها را به تأخير می انداخت و آنها عبارت بودند از سوده،  جويريه، صفيه، ميمونه و                       رعايت نوبت »  تشأ

ام حبيبه و چهار نفری که مورد لطف بودند و منظمًا آنها را به سوی خود می خواند عبارت بودند از عايشه، حفصه، ام 
 .»سلمه و زينب

 که پيغمبر به همه ما سر نزند ولی مباشرت مخصوص کسی بود که                کمتر روزی بود  :  باز عايشه در اين باب می گويد       
نوبت او بود و آن شب را نزد او بسر می برد و چون سوده دختر زمعه می ترسيد پيغمبر او را طالق دهد به حضرت                             

ه گفت نوبت مرا مراعات مکن من توقع همبستری با تو را ندارم و شب خود را به عايشه می دهم ولی مرا طالق مد                               
 .زيرا می خواهم روز حشر جزء زنان تو محسوب بشوم

احزاب است که با آنکه همه اختيارات و آزادی عمل به پيغمبر تفويض شده است ] سوره  [٥١نکته مهم، قسمت آخر آيه    
و زنان وی هيچگونه تقاضا و حق بازخواستی ندارند و هرگونه توقع آنها انحراف از امر و اراده خداوند فرض شده                             

اين ترتيب برای آنها نيز بهتر است زيرا رقابت از ميان آنها  ]  يعنی.  [الخ»  ...ذلک ادنی «:  ت، در آخر آيه می فرمايد     اس
شايد برای مستهلک کردن اثر اين ضربه ای که بر شخصيت زنها             .  برمی خيزد و پيوسته خشنود و راضی خواهند بود         

 نازل گرديد، چه در حقيقت آن را          ٥٢س آنها رسيده است آيه       وارد شده و برای آرام ساختن جريحه ای که به عّزت نف              
 :می توان نوعی تلطف و تسليت و ايجاد خشنودی شمرد

 
الَيِحلُّ َلَک النَّساُء ِمن َبعُدَوال َان َتَبدََّل ِبِهنَّ ِمن َازواٍج َوَلو َاعَجَبَک ُحسُنُهنَّ ِاّال ما َمَلَکت َيميُنَک َو کاَن اُهللا َعلی                       «

 .» َرقيبًاُکلََّشئ
                                                 

  اين قضيه بعد از قتل عام بنی قريظه بوده است که غنايم فراوانی به دست مسلمين افتاد و طبعًا خمس غنايم به حضرت رسول تعلق داشت                                  78
 علی دشتی. لبه نفقه بيشتری برانگيختو اين امر زنان پيغمبر را به مطا



همچنين ديگر حق نداری    )  اجازه نداری به زنان ديگر توجه کنی       (از اين پس زنها بر تو حالل نيستند           ]  يعنی[
خواه به  (به جای اينها به زنان ديگر روی آوری هرچند زيبائيشان تو را خيره و مفتون کند مگر بردگان که                          

 .79از آن تو شده باشند) خريداری، خواه به اسارت
ن باب باز جای حرف هست زيرا حديثی از عايشه وجود دارد که تمام محدثين به صحت آن رأی داده اند و آن                           در همي 

 .اينست که حضرت پيغمبر وفات نکرد مگر اينکه تمام زنها بر وی حالل بود
نا لک  احلل« سوره احزاب از راه سّنت و يا به دليل آيه                    ٥٢زمخشری معتقد است اين حديث دليل بر آنست که آيه                   

در حاليکه آيه بعدی بايستی ناسخ باشد ولی در اينجا ناسخ، آيه قبلی                 .  که قبل از آن نازل شده، نسخ شده است           »  النساء
 .»اتقان«است و اين قسمت اخير، رأی سيوطی است در 

باب زن  از مجموعه آيات متعدد سوره احزاب اين نتيجه شگفت انگيز به دست می آيد که دايره امتيازات پيغمبر در                               
 :وسيع است

هر زن مؤمنه ای که        .  اقربايی که مهاجرت کرده اند بر وی حالل هستند               .  بيش از چهار زن می تواند داشته باشد             
از رعايت عدالت و شناختن حق      .  خويشتن را بدو عرضه کند بدون مهر و شهود می تواند به همخوابگی با خود بپذيرد                 

هر .  يک از آنها را می تواند به تأخير اندازد و حتی وی را ترک کند                    نوبت هر    .  تساوی ميان زنان خود معاف است       
پس از مرگ او کسی حق ندارد با يکی از زنان او               .  زنی را خواست و خواستگاری کرد بر ساير مؤمنان حرام است             

 .ارندو از همه اينها گذشته، زنان پيغمبر حق تقاضای نفقه بيشتر ند).  سوره احزاب٥٥ و ٥٣آيات (ازدواج کند 
 :در مقابل اين امتيازات و اختيارات و آزادی عمل رسول اهللا، زنانش تکليف و محدوديتهايی دارند

از زينتهای  .  نمی بايست بر مردم ظاهر شوند و بايد از پشت پرده با مردان سخن گويند                      .  آنها مثل ساير زنان نيستند      
ده می شود قانع باشند و از عدم مراعات نوبه خود دلتنگ              به نفقه ای که به آنها دا       .  متداول دوران جاهليت چشم بپوشند     

 .نشوند
 : سوره احزاب صريحًا می فرمايد٥٣در آخر آيه 

 
 . »َو ما کاَن َلُکم َان ُتؤذُوا َرسُوَل اِهللا َو ال َان َتنِکُحوا َازواَجُه ِمن َبعدٍه َاَبدًا«
 . با يکی از همسران وی ازدواج کنيدروا نيست بر شما که پيغمبر را آزار دهيد و پس از او ] يعنی[

 
 .در تلمود عين اين حکم راجع به زنان شاهان يهود آمده است

شخصی پيش يکی از همسران حضرت آمد و حضرت به وی فرمود از اين پس نبايد چنين کاری «: ابن عباس می گويد
: پيغمبر فرمود .  ر زد و نه از وی      اين زن، دختر عموی من است، نه از من عملی ناروا س               :  مرد گفت .  از تو سر زند    

مرد دمغ شد و از آنجا رفت و قرقرکنان  می               .  اين را می دانم ولی کسی از خداوند غيورتر و از من غيورتر نيست                   
 سوره  ٥٣و آيه   .    »مرا از سخن گفتن با دختر عمويم منع می کند، پس از مرگش با وی ازدواج خواهم کرد                        «:  گفت

 .ه استاحزاب بدين مناسبت نازل شد
چيزی که بايد در اين باب افزود اين است که هيچوقت تمامی اين بيست زن در حرمسرای پيغمبر نبوده اند و دو نفر از                       

بعضی از آنها چون حضرت خديجه و        .  آنها ظاهرًا و اسمًا جزء ازواج نبی آمده اند و پيغمبر با آنها همبستر نشده است                  
وريکه هنگام رحلت ُنه زن بيشتر در خانه او نبود و ميان آنها نيز دو دستگی                 زينب دختر خزيمه و ريحانه درگذشتند بط      

در يک سمت عايشه، حفصه، سوده و صفيه قرار داشتند و در سوی ديگر زينب بن جحش و ام سلمه و                         .  و رقابت بود  
 . ديگر زوجات

 حديث افک يعنی اتهام عايشه با          از آن جمله است    .  پاره از از زوجات پيغمبر در تاريخ و ادب اسالم ماجرايی دارند                 
در سال سوم هجری پس از غزوه بنی مصطلق ما بين نوکِر عمر و يکی از مردمان خزرج نزاعی    .  صفوان بن المعطل  

عبداهللا بن ابی که از منافقان معروف مدينه بود و در تاريخ صدر اسالم عنوان خاصی دارد، از اين قضيه                          .  در گرفت 
يعنی قبول کردن هجرت و پذيرفتن      (اين باليی است که خوِد ما بر سر خودمان آورديم           «:  برآشفت و به کسان خود گفت     

. و اين َمثل درباره ما صادق است که وقتی سگ خود را سير کردی، به خودت حمله می کند                             ).  مهاجران قريش را   
 .»برگرديم به يثرب تا با اکثريت عزيزان، اقليت خوار را بيرون ريزيم

حضرت محمد رسيد و در مراجعت به مدينه شتاب کرد تا عبداهللا بن ابی را از تحريک و دسيسه باز         اين سخن به گوش     
در اين  .  اين راهپيمايی متواصل بود و حضرت در منازل ميان راه حتی به منظور استراحت کمتر توقف می کرد                  .  دارد

گام توقِف مختصری در يکی از منازل          سفر، عايشه که به حکم قرعه همراه پيغمبر بود، در اثنای مراجعت و به هن                      
برای قضای حاجت بيرون رفت و ضمنًا چيزی را گم کرد که جستجوی آن، وی را از کاروان عقب انداخت و شتری                           

 .که هودج وی را حمل می کرد با ساير شتران به راه افتاده بود
کرد به اين منظور که هرگاه از کسی         عايشه در صحرا تنها ماند تا صفوان بن المعطل که در مؤخره قافله حرکت می                    

چيزی افتاده باشد بيابد و بياورد، به وی رسيد و بر شتر خود سوارش کرده به مدينه آورد و اين امری نبود که مخفی                               
مخصوصًا که حمينه خواهر زينب بنت جحش از اين موضوع مطلع شد و با رقابتی که  ميان عايشه و زينب                                .  بماند
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حسان بن ثابت شاعر معروف     .  ح عايشه به دست آورد و او را به رابطه با صفوان متهم کرد               بود، موضوعی برای جر   
عبداهللا بن ابی که نفاق و کينه توزی وی با پيغمبر مسّلم بود نيز بيکار ننشست و                  .  و مسطح بن اثاثه با وی همزبان شدند       

 .خبر را در شهر منتشر ساخت
زنی به زيبايی و جوانی عايشه درست پس از              .  و بيگناهی عايشه نبود     ظاهرًا اوضاع و احوال چندان مساعد برائت            

رقيبی چون زينب بنت جحش پيدا کرده است که شوهر بزرگوارش آيات عديده برای                    ]  شبيخون[رفتن به همين غزوه       
ن در همين غزوه و پس از پيروزی بر بنی مصطلق، جويريه دختر حارث ب               ]  پيغمبر.  [دست يافتن بدو نازل کرده است      

ابوضرار و زن مسافع بن صفوان را بدان طرزی که اشاره شد با دادن چهار صد درهم از مالک او خريده و به                                         
پس .  به عبارت واضحتر، حضرت دو هوی زيبا در اندک مدتی بر سر او آورده است                    .  همسری خود در آورده است     

يی چنين انحرافی از وی سر زده باشد يا الاقل          طبعًا ممکن است روح لطيف زنانه او جريحه دار شده و از راه انتقامجو              
چنين صحنه ای برای تنبيه و مجازات شوهر خود درست کرده باشد زيرا چگونه ممکن است کاروانی کوچ کند و                                  

 هودج عايشه را بر شتر بگذارند و متوجه نشوند که هودج خاليست؟
ز حال او استفسار نکرده است؟ چگونه ممکن است          چرا خود محمد با آن همه عالقه ای که به او داشت قبل از رحيل ا                  

صدها مجاهد به حرکت آمده باشند و عايشه خبردار نشده باشد و خود را به کاروان نرسانده و آنقدر در بيابان مانده                                 
باشد تا صفوان بدو برسد؟ در صورتی که صفوان هر قدر هم در مؤخر کاروان حرکت کند، بايستی هنگام استراحت و                       

به کاروان رسيده باشد و چندان منطبق با واقعيت نيست که مدتها پس از حرکت کاروان به محل کاروان رسيده،                        َاتراق  
همه اين ظواهر، عقب ماندن عايشه را يک امر عمدی و يک تبانی با صفوان نشان می         .  عايشه را تک و تنها ديده باشد      

د مدينه شد، اين بدگمانی و بدزبانی جان گرفت و در                همان بامدادی که صفوان عايشه را بر َترک داشت و وار               .  دهد
چگونه ممکن است خبری بدين اهميت در شهری به کوچکی مدينه که در آن کوچکترين                      .  اندک مدتی در شهر پيچيد      

مطلب در اندک زمانی منتشر می شود، پس از بيست روز به گوش عايشه برسد و آنوقت ناخوش شود و يا بيماری را                           
به خانه پدر رود؟ پس طبعًا می توان فرض کرد که از همان روزهای اول با خبر شده باشد ولی پس از                              بهانه کند تا     

 .رسيدن خبر به گوش پيغمبر و ظهور آثار سردی و بی اعتنايی، ناخوشی را بهانه کرده و به خانه پدر رفته باشد
عی شد که عايشه بيگناه بوده و تمام اين رويدادها        با تمام اين ظواهر و قرايِن نامساعد هيچ بعيد نيست، بلکه می توان مد              

صحنه سازی کودکانه و زنانه ای باشد، مخصوصًا که صفوان به نفرت از زن معروف بوده معذلک بدگويی و بدزبانی                     
مردم که خواه ناخواه به گوش پيغمبر رسيده بود، سخت او را ناراحت کرده به حدی که در اين باب با دو نفر از                                          

 .ود، علی ابيطالب و اسامه بن زيد، مشورت کردمحرمان خ
اما علی  .  اسامه بطور قطع گفت عايشه از اين اتهامات منزه است و دختر ابوبکر صديق از اينگونه آلودگيها پاک است                     

و حتی علی آن      .  زن برای شما قحط نيست، عالوه بر اين ممکن است از کنيز عايشه تحقيق کرد                       :  بن ابيطالب گفت   
و با وجود همه    .  ت را زد تا راست بگويد و او هم چون چيزی نمی دانست، به برائت عايشه سوگند خورد                    کنيزک بدبخ 

طبعًا در آنجا   .  ناچار به خانه ابوبکر رفت و با عايشه مواجه شده           .  اينها، شک و ترديد و ناراحتی پيغمبر تسکين نيافت          
ی به پيغمبر دست می دهد و او را می پوشانند و                  صحنه هايی از گريه و انکار رخ می نمايد زيرا همانجا حلت وح                   

بيرون ]  عبا، گليم که آن را پوشند      [متکائی چرمی زير سرش می گذارند تا پس از مدتی که غرق عرق از زير ِکساء                       
زنا و حّد تهمت زدن و حديث        ]  مجازات[در اين سوره آيات متعددی راجع به حّد            .  می آيد و سوره نور نازل می شود         

 .80ئه عايشه آمده استافک و تبر
 : است٢٣زمخشری معتقد است که هيچ موضوعی در قرآن به اين شدت تعقيب نشده است و بهترين شاهِد آن آيه 

 
 .»ِانَّ الَّذيَن َيرُموَن الُمحَصناِت الغاِفالِت الُموِمناِت ُلِعُنوا ِفی الدُّ نيا َواالِخرِة َو َلُهم َعذاُب َعظيُم«
و در آن دنيا     ]  سرزنش شده [عفيف و مؤمنه را تهمت می زنند در اين دنيا مطعون                   کسانی که زنان      ]  يعنی[

 .دچار عذاب می شوند
 

يعنی قانون  عطف ِبما َسَبق شده است زيرا قبل از            .  در پايان ماجرا، آن سه نفر را که در بهتان شرکت داشتند حّد زدند               
 .اين قضيه برای تهمت زدن حّدی معين نشده بود

 
 

 نبداستان زي
داستان ازدواج حضرت محمد با زينب در سيره ها  و روايات و حتی آيات قرآنی طنينی دارد آهنگ دار و ازدواجی                              

 .است که می توان آن را ازدواج عشقی ناميد
حضرت نيز او را آزاد . زيد را حضرت خديجه در جوانی خريده و به محمد بخشيده بود       .  زينب زن زيد بن حارثه است     

فرزند خوانده در ُسَنن جاهليت حکم فرزند داشته و تمام احکام پدر                      .  رسم عرب به فرزندی پذيرفت       کرد و مطابق      
 ٤مسلمانان نيز تا هنگام نازل شدن آيات . فرزندی چون ارث و حرمت ازدواج با زن وی در مورد او جاری بوده است               
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طرافيان پيغمبر، زيد را زيد بن محمد می           ما ا «:  عبداهللا بن عمر می گويد      .   سوره احزاب بدان عمل می کردند         ٨]  تا[
 . »گفتيم، چه او عالوه بر عنوان پسرخواندگی از ياران صديق و فداکار محمد محسوب می شد

زينب دختر اميمه بنت عبدالمطلب يعنی دختر عمه پيغمبر بود و خود پيغمبر او را برای زيد بن حارثه خواستگاری                               
 :نب و برادرش عبداهللا از قبول اين خواستگاری اکراه داشتند ولی آيه نازل شدکرد و چون زيد بنده آزادشده بود، زي

 
َو ما کاَن ِلُمؤِمٍن َو ال ُمؤِمَنٍه ِاذا َقَضی اُهللا َو َرُسوَلُه َامرًا َان َيُکوَن َلُهُم الِخَرَرُة ِمن َامِرِهم َو َمن َيعِص اَهللا َو                                «

 .»َرُسوَلُه َفَقد َضلَّ َضال ًال ُمبينًا
گاهی که خدا و رسولش امری را اراده کردند ديگر برای مرد مؤمن و زن مؤمنه اختيار نمانده و جز                       ]  عنیي[

 .81ورنه گمراه شده اند. اطاعت تکليفی ندارند
 

داستان عشق  .  پس از اين آيه، زينب و عبداهللا به درخواست پيغمبر گردن نهادند و زينب را برای زيد عقد کردند                                   
از .  ن واقعه آغاز می شود ولی در کيفيت بروز و ضهور آن قدری نوسان و اختالف هست                        حضرت محمد پس از اي      

تفسير جاللين چنين بر می آيد که همان دم پس از انجام عقِد نکاح زيد با زينب، تغيير حالتی در حضرت پديد آمده                                       
 پس از آن يا پس از اندکی چشمش بر زينب افتاد و                يعنی.  »ُثمَّ َوَقع َبَصره َعِليها َبعِد حسين َفَوِقع ِف ًنفسِه ُحّبها           «:  است

 .ِمهر زينب در قلبش دميد
حضرت رسول پس از انجام نکاح چشمش به زينب افتاد و                 «:   سوره احزاب می نويسد      ٣٧زمخشری در تفسير آيه        

نب را ديده بود و از او        زيرا پيغمبر سابقًا زي   .  »ُسبحاَن اهللا ُمَقلَُّب الُقلوب   «:  چنان از وی خوشش آمد که بی اختيار گفت          
زينب اين جمله پيغمبر را شنيد و به زيد گفت و او به فراست                    .  خوشش نيامده بود، ورنه از او خواستگاری می کرد            

دريافت که خداوند در قلب او بی ميلی نسبت به زينب انداخت و نزد پيغمبر شتافت و عرض کرد می خواهم از زنم جدا  
ابدًا، جز نيکی از او نديده ام، ولی او خود           :  ی افتاده؟ آيا شبه ای از او داری؟ عرض کرد          چه اتفاق :  پيغمبر فرمود .  شوم

زن ]  يعنی[َامِسَک َزوَجَک َواتَِّق اَللَه      «بدين مناسبت جمله     .  را برتر و شريفتر از من می داند و اين امر ناراحتم کرده                
 سوره احزاب پرمعنی و زيباست و صراحت قول و ٣٧آيه .  آمده است82»خود را برای خود نگاهدار و پرهيزکار باش  

 :صداقت روح پيغمبر را نشان می دهد
 

َوِاذ َتُقوُل ُللَّذی ِانَعَم اُهللا َعَليِه َو َانَعمَت َعَليِه َامِسک َعَليَک َزوَجَک َواتَِّق اَهللا َو ُتخفی فی َنفِسَک مااُهللا ُمبديِه َو                           «
شيُه َفَلّما َقضی َزيُد ِمنها َو َطرًا َزوَّجنا َکها ِلَکی لَيُکوَن َعّلی الُمؤِمنيَن َحَرُج فی                      َتخَشی الّناَس َواُهللا َاَحقُّ َان َتخ       

 .»َازواِج َادِعياِئِهم ِاذا َقَصوا ِمُننَّ َو َطرًا َو کاَن َامُراُهللا َمفُعوًال
د زيد است که     مقصو(هنگامی که به شخصی که خداوند بدو عنايت فرموده و تو به او عنايت کردی                      ]  يعنی[

می گويی زن خود را برای خود نگاهدار و از خدا             )  خدا او را هدايت کرده و پيغمبر او را آزاد فرموده است             
بپرهيز، در ضمير و باطن خود از ترس مردم امری را مخفی می کنی که خداوند آن را فاش خواهد ساخت                           

به )  زينب را (ود را انجام داد ما او را            چون زيد حاجت خ    .  در صورتی که بايد از خدا بترسی نه از مردم              
 .زوجيت تو در آورديم تا برای مؤمنان ديگر هم محظوری نباشد که با زن پسر خوانده خود ازدواج کنند

 
پيغمبر از زينب خوشش می آيد ولی وقتی که زيد به حضورش رسيده                .  آيه خيلی روشن است و نيازی به تفسير ندارد          

با اين بيان روی خواهش       .  طالقش مده و برای خود نگاهدار        :   دهد، به وی می فرمايد        اجازه می خواهد او را طالق        
تو از ترس زبان      :  اما خداوند به او می گويد         .  درونی خود پا گذاشته به زيد پند می دهد که زن خود را نگاهدارد                         

. فقط بايد از خدا بترسی     در صورتی که تو      .  بدگويان، ميل باطنی خود را که طالق زينب از زيد باشد ظاهر نساختی                 
چون زيد حاجت خود را انجام داد، او را به زنی به تو می دهم تا بر مؤمنان قيد و بندی در ازدواج با زن پسر خوانده                               

 .شان نباشد
ولی آمدن زيد به خدمت حضرت و اجازه طالق خواستن و . تغيير حالت و شيفتگی پيغمبر پس از انجام عقد ممکن است         

بدرفتاری زينب توجيه کردن مستلزم آنست که مدتی هر چند کم زيد و زينب زندگی زناشويی مشترک                        دليل طالق را     
بی »  سبحان اللهه مقلب القلوب     «در اين صورت بايد تفسير زمخشری را چنين تصوير کرد که جمله                       .  داشته باشند 

ين جمله از دهان پيغمبر و شايد مشاهده درنگ پس از انجام عقد و افتادن چشم پيغمبر بر زينب گفته شده باشد و شنيدن ا        
بارقه ای در ديدگان محمد وی را از حقيقت ميل و رغبت آن حضرت آگاه کرده و همان امر، هوس دست يافتن بر                                    

به همين دليل و به بهانه        .  محمد و زن مقتدرترين و متشخص ترين مردان قريش شدن را در قلب او برافروخته باشد                      
بنای بدرفتاری با زيد را گذاشته و برتری نسبت خود را به               ]  وصلت با زيد  [ل به اين وصلت      اينکه از روز نخست ماي     

رخ او کشيده است و زيد پس از آگاهی از اين امر از راه خلوص و ارادت به موال و آزادکننده خود، در مقام طالق                                   
 .ده استزينب بر آمده و با وجود تأکيد پيغمبر که زن خود را نگاهدار، او را طالق دا
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 که نويسنده آن معلوم نيست و اخيرًا از طرف بنياد فرهنگ از سوره مريم تا آخر قرآن در دو جلد                         83در تفسير کمبريج  
 :به چاپ رسيده است، قضيه تغيير حالت پيغمبر و عشق به زينب به گونه ای ديگر آمده است

 84زينب را ديد ايستاده در سماخچه      .  روزی رسول صلوات اهللا عليه به خانه زينب آمد و زيد را می جسته                  «
چون زينب رسول را بديد،      .  خوشش آمد و در دلش افتاد اگر او زن او بودی              .  داروی بوی خوش می کوفت     

ای زينب، سبحان اهللا مقلب     .  هم شکرينی و هم زيبايی    ]  يعنی[گفت لبساقة و حسنًا     ]  پيغمبر.  [دست بر روی نهاد   
ن زيد بيامد، هر چه رفته بود پيش او بگفت و گفت پيش تو نتوانی                 چو.  دوبار اين بگفت و بازگشت    .  85القلوب

و زيد زينب را دشمن گرفت چنانکه پيش روی او نتوانست            .  مرا داشت، برو دستوری خواه تا مرا طالق دهی         
 .ديد

زينب بگوی که خداوند تعالی او را       ]  به[پس از انجام امر طالق حضرت خود زيد را مأمور کرد و گفت برو                 
زينب .  زيد است :  کيست؟ گفت :  زينب گفت .  در را بکوفت   .  زيد بر در زينب آمد      .  نی به من داده است      به ز 
مرحبا :  زينب گفت .  پيغام رسول اهللا آورده ام       :  چه خواهد زيد از من که مرا طالق داده است؟ گفت                  :  گفت

 نيک زنی بودی       مبادا چشم تو گريان،      :  زيد گفت  .  در بازکرده، زيد درآمد و او می گريست               .  رسول اهللا  
ال ابا لک؟ کيست آن شوی؟ جواب داد زيد که                :  گفت.  فرمانبردار، خدای تعالی تو را به از من شويی داد                

 .»زينب در سجده افتاد. رسول خدای
 

 :اين روايت با روايت ديگر نيز کامًال منطبق است که زيد می گويد
م به زودی زن پيغمبر خواهد شد، هيبت و          چون می دانست  .  مشغول خميرکردن آرد بود   .  به سرای زينب شدم   «

احترام او مرا گرفت چنانکه نتوانستم روی در روی کنم و همينطور که پشت به او داشتم، خبر خواستگاری                         
 . »پيغمبر را به او دادم

 
همين که عّده زينب بسر رسيد،       .  و از همين روی در تفسير جاللين آمده است که حضرت گويی روزشماری می کرد                   

رفت و در آنجا گوسفندی کشتند و تا ديرگاه نان و گوشت به مردم می                 ]  محمد[ن مقدمه و بدون تشريفات به خانه او          بدو
 .دادند و بدين ترتيب عروسی خود را جشن گرفتند

 سوره احزاب دليل بر صراحت و امانت و صداقت رسول اکرم             ٣٧هم از عمر و هم از عايشه روايت می کنند که آيه               
: اگر بنا بود پيغمبر چيزی را پنهان کند، بايستی اين ميل باطنی خود را به زينب در قرآن نياورد   :   می گويد  عايشه.  است

 .86»و تخفی فی نفسک واهللا مبديه«
حضرت محمد پروای اعتراف به        .  راست است داليل صدق و صراحت و امانت رسول در آيات قرآنی زياد است                         

 گرمتر از آش بدين امر رضايت ندهند چنانکه در باب معجزات شّمه ای                   ضعفهای بشری نداشته است ولی کاسه های        
از جمله در همين آيه که مفسران و راويان اتفاق دارند، محمد بن جرير طبری در تفسير خود بدين امر گردن                      .  گفته آمد 

يعنی پيغمبر . حضرت محمد باشد، و می گويد فاعل آن زيد است» تخفی فی نفسک«ننهاده و راضی نمی شود که فاعل  
زنت را نگاهدار و از خدا بپرهيز که تو در ضمير خود چيزی را پنهان می کنی که خداوند آن را آشکار «: به زيد گفت

زيد مرضی داشت که آن را مخفی می کرد و برای            «:  بعد برای اين توجيه و تفسير غيرموجه می نويسد         »  ...می سازد 
 .»...در اينجا مقصود، مخفی داشتن آن مرض است از انظارهمان مرض می خواست زينب را طالق دهد و 

 :می نويسد» حيات محمد«محمد حسين هيکل هم برای اينکه از ِسَمِت دايه دلسوزتر از مادر محروم نماند در کتاب 
رار زينب دختر عمه پيغمبر بود و او را قبًال ديدهه بود و ابدًا رغبت به ازدواج با وی را نداشت و از اين رو اص                                   «

ولی بعد از اينکه زيد دستور موالی خود را به کار نبست و زن خود را طالق                   .  ورزيد که زيد زن خود را طالق ندهد        
داد، پيغمبر زينب را برای آن گرفت که سّنت جاهلی اعراب را در باب آثار فرزند خواندگی بشکند و به ساير مؤمنان                           

لذا با زينب ازدواج کرد، و شايد به همين دليل با آن                 .  ناشويی کنند نشان دهد که می شود با زِن فرزند خوانده خود ز               
 .»شتاب پس از سرآمدن عّده به خانه وی شتافت و عروسی خود را وليمه داد

 
 
 

                                                 
نصف اول يعنی از سوره بقره تا سوره مريم در دست نيست و اين نصف دوم نسخه                            .    گويا اين تفسير در قرن ششم نگاشته شده است                  83

 علی دشتی . ولی تفسير معتبری با فارسی رسا و روشن به نظر می رسد.  است در کتابخانه  کمبريجمنحصر بفردی
 ]اين کتاب وسيله استاد ادبيات دکتر جالل متينی تصحيح و در انتشارات بنياد فرهنگ ايران در دو جلد چاپ و منتشر شده است[

 ] زينب عريان بوده و تنها سينه بند به تن داشته استاحتماًال. ساماکچه، سماچه يعنی پستان بند، سينه بند  [ 84
مثًال می نويسند که روزی رسول اهللا سرزده وارد خانه زيد              .  مفسرين و مورخين اسالمی اين قضيه را به شکل ديگری هم نقل کرده اند                      [ 85

: ان زينب افتاد و بی اختيار بر زبان راند            چشمان معصوم رسول اهللا به بدن عري         .  پسرخوانده خود شد و ديد زينب در حال حمام کردن است                 
زيد بن حارثه بن شراحيل . بزرگ است خدای يکتا که بهترين آفريدگاران است      :  يعنی)  ١٤سوره مؤمنون آيه    (»  فتبارک اهللا احسن من الخالقين    «

 ]ری کشته شدکعبی پسر خوانده رسول در واقعه مؤتی لوای اسالم را  حمل می کرد و در همان واقعه در سال هشت هج
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 حفصه
 :محمد حسين هيکل غالب ازدواجهای پيغمبر را ازدواجهای سياسی و  مصلحتی می گويد و برای تأييد آن می نويسد

عمر .  يش در باب امری صحبت می کرد و زنش بنای مشاجره و يکی به دو کردن را گذاشت                    روزی عمر با زن خو    «
زن .  زنان را نرسيده است که در امور زندگی با مردان محاجه کرده و از خود رأيی داشته باشند                   :  خشمگين شد و گفت   

به .  ا خشمگين بسر می برد     دختر تو با پيغمبر خدا گاهی به حدی بحث و مناقشه می کند که رسول تمام روز ر                        :  گفت
محض شنيدن اين سخن، عمر به خانه حفصه رفته از او بازخواست کرده وی را از ِعقاب خدا و غضب پيغمبر برحذر                       

مقصود عايشه است، که به زيبايی خود می نازد و از عشق و عالقه پيغمبر (تو به اين دختر جوان:  ساخت و ضمنًا گفت   
 .» پيغمبر تو را برای خاطر من گرفت ورنه عشقی به تو ندارد.نگاه مکن) به خويشتن آگاه است

بديهی است اين قضيه معقول و قابل قبول است و بعضی از ازدواجهای پيغمبر را بايد حمل بر مصلحت و ايجاد پيوند                           
ه است هيکل از همين روی به دامادی خود برگزيد   ]  حسين[خويشی کرد تا اسالم تقويت شود و علی و عثمان را به قول               

و مشهور است که خالد بن وليد پس از ازدواج پيغمبر با خاله اش ميمونه خواهرزن عباس بن عبدالمطلب و حمزة بن                            
 .المطلب در سال نهم هجری هنگام عمرة القضا اسالم آورد

 
 

 حرام کردن ماريه بر خود
ايی به راه انداخت و باعث نزول آياتی زيرا در آن زمان سر و صد(از جمله حوادثی که در باب زن و پيغمبر بايد آورد 

و آن حادثه از     ]  يعنی پيغمبر ماريه را بر خود حرام کرد         [حرام کردن پيغمبر ماريه قبطيه را برخود بوده            )  چند گرديد 
 :اين قرار است

 حضرت همانجا با ماريه    .  آن روز پيغمبر در خانه حفصه بود و حفصه در خانه نبود                  .  ماريه روزی نزد پيغمبر آمد      
همبستر شد و در اين اثنا حفصه سر رسيد و داد و بيداد راه انداخت که چرا حضرت با کنيز خود در خانه و در بستر                               

 .پيغمبر برای تسکين خاطر حفصه و آرام کردن وی ماريه را بر خود حرام کرد. او خوابيده است
ه واسطه اين که ماريه از تحريم خود بر پيغمبر          البد پس از رفع بحران يا به واسطه عالقه ای که به ماريه داشته و يا ب                  

ناراحت شده و بازخواست کرده بود، حضرت از حرام کردن ماريه بر خويشتن عدول کرد و برای تبرئه و تزکيه وی،                       
 : آيه های اول تا پنجم سوره تحريم نازل شده است

 
 .»ی َمرضاَت َازواِجَک َواُهللا َغُفوُر َرحُيميا َايََّها النَِّبی ِلَم ُتَحرَُّم ما َاَحلَّ اُهللا َلَک َتبَتغ«
ای پيامبر چرا چيزی را که خدا حالل کرده است برای رضايت زنان خود بر خويشتن حرام می کنی؟                     ]  يعنی[

 .می بخشد) کار بيجا(خداوند تو را بر اين تحريم 
 

معين شده و آن دادن کّفاره است،          در آيه بعد راه غفران و چشم پوشی از تحريم امری که خداوند حالل کرده است،                          
 88 وجوب کّفاره آمده است و از اين رو مقاتل87که در سوره مائده» قد فرض اهللا لکم تحلة ايمانکم«مانند آزادکردن بنده  

» واهللا غفور رحيم   «به دليل آخر آيه که         :   می گويد   89و حسن »  پيغمبر کّفاره داد و بنده ای را آزاد کرد             «:  می گويد 
 .  بخشيده استخداوند او را

آيه سوم که دنباله همين قضيه است، شخص را به شگفت می اندازد که يک امر شخصی و خانوادگی و مربوط به                                    
 :گفتگوی زن و شوهر در قرآن مطرح می شود

 
َف َبعَضُه َو َاعَرَص َعن َبعٍض       َو ِاذَا َسرَّ النَِّبیُّ ِالی َبعِض َازواِجِه َحديثًا  َفَلّما َنبَّأت ِبِه َو َاظَهَرُه اُهللا َعَليِه َعرَّ                       «

 .»َفَلّما َنبَّاها ِبِه قاَلت َمن َانَباَک هذا قاَل َنبَّاِنی الَعليُم الَخبيُر
و به او گفت آن راز را به            )  تحريم ماريه بر خود    (رازی را گفت     )  حفصه(پيغمبر به يکی از زنان         ]  يعنی[

از آن آگاه ساخت و ) يعنی پيغمبر را( و خداوند او را گفت) عايشه(کسی نگويد اما چون آن راز را به ديگری      
حفصه به گمان اينکه عايشه به         .  پيغمبر بخشی از آنها را به حفصه گفت و از گفتن قسمتی خودداری کرد                       

 .90آنکه بر همه اسرار دانا و آگاه است: کی تو را با خبر ساخت؟ پيغمبر گفت: پيغمبر گفته است پرسيد
 

نوع انسانی است    ]  کلّيه، تمامی [صوصی در قرآن که شريعت ابدی و دستور قطعی برای کاّفه                  آيا ذکر اين مطالب خ      
از جمله در تفسير کمبريج قضيه را چنين شرح         .  شگفت آور نيست؟ و از آن شگفت انگيزتر شرح و بسط مفسران است             

                                                 
 ] دستورات و چگونگی دادن کّفاره آمده است٩٥، ٨٩، ٤٥سوره مائده آيات   [ 87
مقاتل کتابی است که در مورد واقعه کربال توسط ابوالحسن بن سليمان بن بشير خراسانی مروزی از محدثين مذهب زيديه  تأليف شده                                       [ 88
 ] کنيد به لغتنامه دهخدابرای اطالعات بيشتر رجوع. است
به زبان فارسی درباره زندگی پيامبران         »    قصص االنبياء «باشد که کتابی به نام         )  الديرومی(شايد منظور محمد بن حسن الداند رومی                [ 89
 ]دارد

 ٤  سوره تحريم آيه  90



جل بر پيغمبر خويش رسانيد     چون حفصه مر عايشه را از راز پيغمبر عليه السالم خبر کرد و خدای عز و                    «:  می دهد 
 . »که حفصه راز تو را پيش عايشه بگفت، پيغمبر حفصه را از بعضی آنچه با عايشه گفته بود آگاه کرد

آيا اين بگومگوهای زنانگی که هر روزه هزار مانند در هر گوشه جهان دارد، امريست که در متن قرآن آيد و مفسران                        
 حّد خبرچينی تنزل دهند که گفته حفصه را به عايشه بازگو کند؟ در هر صورت،                 خداوند بزرگ و آفريننده کائنات را تا      

 تهديد  ٥ و   ٤آيه  .  زن و شوهر است   ]  اختالف و مشاجره  [سه آيه نخستين سوره تحريم در باب اين حادثه عاّدی و نقار                
 ورزيدن، موجبات   عايشه و حفصه است که اگر در صورت ادامه اين وضع و تعقيب اين ادا و اصول زنانگی و رشک                    
 :ناراحتی پيغمبر را فراهم کنيد، خداوند حامی اوست و حتی ممکن است منجر به طالق دادن شما شود

 
َعسی َرّبُه ِان َطّلَقُکنَّ َان ُيبِدَلُه َازواجًا َخيرًا ِمنُکنَّ ُمسِلماٍت ُمؤِمناٍت قاِنتاٍت تاِئباٍت عاِبداٍت ساِئحاٍت ّثِيباٍت َو                           «

 .»َابکارًا
مسلم، مؤمن، مطيع،    .  به وی ارزانی دارد    ]  اهللا[اگر شما را طالق دهد اميد است زنان بهتر از شما                  ]  نیيع[

 .»پرهيزکار مهاجر و انصار، بيوه يا باکره
 

معنی آيه و شأن نزول آن واضح است ولی در يکی از تفسيرها، طبری يا کمبريج، مطلبی آمده است که بی اختيار از                             
مفسر خشک مقدس که پيوسته می خواهد شأنی برای              .  فرط ايمان آنان خنده عارض می شود          ساده لوحی مفسران و       

حضرت مريم  »  باکره«آسيه زن فرعون است و مراد از کلمه          »  بيوه«مقصود از کلمه    «:  پيغمبر درست کند می نويسد    
 . »است که در بهشت  منتظر پيغمبرند و با وی ازدواج خواهند کرد

 :باشد روايت ديگری که در شأن نزول آيات اوليه سوره تحريم آمده است نقل شودبدين مناسبت شايد بد ن
وقتی از نزد وی بيرون آمد، عايشه و حفصه از راه رقابتی که با زينب داشتند                 .  پيغمبر در خانه زينب عسل خورده بود      

را شنيد، عسل را بر خود        هنگامی که حضرت اين       ).  مغافير بوی ناخوش دارد    (بوی مغافير از دهانت می آيد          :  گفتند
حرام کرد و پس از اين، البد از سوگند خود پشيمان شده بود، آيه عتاب سوره تحريم نازل شد و برای شکستن سوگند،                           

ولی .  اصل کّفاره را معين فرمود و زنان خود را به طالق تهديد کرد، هرگاه از اين رقابت و حسد ورزيدن توبه نکنند                          
نخستين صحيح باشد زيرا از گفتن سّری به حفصه و فاش شدن راز سخن به ميان آمده                       تصور می شود همان روايت        

 .است
 
 
 
 
 


