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 هجرت
 
 

 مسير  گاهی به روزهايی می رسيم که مبدأ حوادث و دگرگونيهايی می شوند و                    .  تاريخ  پيوسته ورق می خورد        
 .تاريخ را تغيير داده در ذهن انسان جاويد می مانند

 . که محمد به يثرب آمد يکی از اين روزهاست1) ميالدی٦٦٢اکتبر سال (دوازدهم ربيع االّول 
 2اعراب مبدأ صحيحی جز عام الفيل   .  مسلمانان ساده لوح اين زمان از راه حميت، هجرت را مبدأ تاريخ قرار دادند              

 .ميالدی نيز جز درميان ترسايان متداول نبودتاريخ . نداشتند
پس، از راه باليدن به خويش که شجاعت کرده و به محمد ملحق شده اند و دو قبيله بزرگ چون اوس و خزرج                                  

نهايت آغاز سال را به جای        .  محمد را درتحت حمايت و پناه خود گرفته اند، هجرت را مبدأ تاريخ قرار داده اند                      
در آن روزگار ابدًا به مخيله اعراب خطور نمی کرد که               .  ، اول محرم همان سال قرار دادند        دوازدهم ربيع االّول  

 ربيع االّول مبدأ تحول بی سابقه ايست در زندگانی آنها و مشتی مردم بيابانگرد که در تاريخ مدنيت قدر و         ١٢روز  
 ساخته بودند و تقرب به دربار            اعتباری نداشتند و طوايف پيشرفته آنها خود را به دولت ايران و روم نزديک                        

جهان ]  نواحی آباد [کسری و امپراطور روم را مايه مباهات خويش می دانستند، بر قسمت بزرگی از معموره                             
 .فرمانروايی خواهند يافت

گريزی .  کوچ کردن محمد و يارانش از مکه به يثرب حادثه ای بود کوچک و بی اهميت و شامل عده ای بسيار کم                      
. ولی همين مهاجرت ظاهرًا بی اهميت مصدر تحول بزرگی به شمار می رود                 .  اری مشرکان قريش   بود از بدرفت   

 .تحولی که در ظرف ده سال انجام گرفت
جماعت قليلی که گاهی مخفيانه، گاهی آشکار، گاهی به عنوان فرار و گاهی به عنوان سير و سياحت مّکه را ترک     

ه را فتح کردند، تمام مخالفان را به زانو در آوردند، خدايان آنها را                کرده به  محمد ملحق شدند، پس از ده سال مک           
در هم شکستند و اساس توليت کعبه را که با قريش بود و مصدر عّزت و تشخص و تنعم سران آنها بود از بيخ و                              

م معاندان  بن کندند تا جايی که ابوسفيان مغرور و سرکش و جانشين ابولهب و ابوجهل از بيم جان تسليم شد و تما                          
 .نيز ايمان آوردند

نمونه های بسياری در تاريخ . گاهی حوادث کوچک پشت سر هم قرار می گيرد و به حادثه بزرگی منتهی می شود    
 .انقالب بزرگ فرانسه، انقالب روسيه و هجوم مغوالن به ايران. تحوالت بشری از اين قبيل ديده می شود

شايد در بدو امر تصور نمی کرد دعوت وی که          .  ن قريش مواجه شد   محمد دعوتی را شروع کرد و با مخالفت سرا         
به واسطه عدم توجه . بنيانی خرد پسندانه دارد و شبيه دو ديانت ديگر سامی است با چنان لجاج و عناد روبرو شود          

 ناچار فکر .  به اين نکته مهم که پيشرفت دعوت مستلزم خاتمه سيادت قريش و تنعم رؤسای آن طايفه خواهد شد                          
قبل از هجرت به يثرب دو اقدام از وی ديده می شود و نخستين                  .  چاره انديش او در جستجوی راه پيروزی برآمد         

ظاهر امر اين بود که قريش         .  اقدام، هجرت مسلمانان به حبشه است که اين مهاجرت دو مرتبه صورت گرفت                     
رد به حبشه روند اما از تفضيالت            پيغمبر بدانها توصيه ک     .  مسلمانان ضعيف و بدون حامی را آزار می کردند               

هجرت دوم مسلمانان به حبشه که عده آنها بيشتر و شخصی چون جعفر بن ابوطالب همراه آنها بود و از                                              
فکر . دستورهايی که داشتند، چنين بر می آيد که اين مهاجرت از روی نقشه و سياست خاصی صورت گرفته است              

 :در تصور او قضيه چنين نقش بسته بود. ت نجاشی را جلب کندتالشگر چاره انديش محمد اميدوار بود حماي
اگر بداند عده ای موحد در مکه بر ضد بت پرستی                 .  نجاشی مسيحی است و طبعًا بر ضد شرک و بت پرستی                 

برخاسته اند و پيوسته در زحمت و آزارند، بعيد نيست به حمايت از خداپرستان لشکری به مکه گسيل دارد و از                            
بن ابوطالب را که از محترمين قريش بود، يعنی از کسانی نبود که مورد آزار و اذيت قرار گيرد،                         اين رو جعفر     

                                                 
 ]احتماًال اشتباه چاپی است.  ميالدی صحيح است٦٢٢  [ 1
تاريخ اين سال خود يکی از مبدأهای        .  عام الفيل، سالی که حبشيان با فيلهای خود در حدود اواسط قرن شش ميالدی بر حجاز حمله بردند                           [ 2

 ]عرب دوره جاهليت است
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قريش نيز عمرو بن العاص و عبداهللا ابن ابو ربيعه را با هدايايی برای نجاشی به حبشه                                  .  همراه آنها فرستاد    
 .ن باشد مسلمانان را بدانها تحويل دهدفرستادند تا در تحت تأثير حرف مسلمانان به کمک آنها نشتابد و اگر هم ممک

اين قضيه پس از آن روی داد که حضرت          .   ميالدی ٦٢٠واقعه دوم، رفتن حضرت محمد است به شهر طائف در             
دو پشتيبان قوی خود يعنی ابوطالب و پس از او خديجه را از دست داده و بيش از سابق و به طرز آشکارتری در                          

او اميد داشت ياری بنی ثقيف را که قبيله مادری او بودند جلب                   .  گرفته بود معرض مخالفت و عناد قريش قرار          
 .کند

مردم طائف بر موقعيت ممتاز مکه و حيثيت قريش در ميان              .  بنی ثقيف در طائف بودند و شأن و اعتباری داشتند            
ت به برتری    قبايل عرب رشک می بردند و طبعًا آرزو داشتند شهر آنها قبله قبايل عرب گردد و در اين صور                             

حضرت به خاطر داشت که چند تن از بنی ثقيف نزد وی             .  اين امر صرف تصور و حدس نبود      .  قريش گردن ننهند  
آمده و به وی گفته بودند که اگر حضرت در ديانت جديد خود طائف را چون مکه منطقه حرام بشناسد و آنجا را                              

ائف به اسالم روی آورند و دعوت او را قبول               شهر مقدس مسلمانان قرار دهد، احتمال قوی می رود که اهل ط                 
قبل از آن، از طرف بنی عامر نيز نظير چنين پيشنهادی به وی شده بود که اگر بر اثر ياری آنها کار                                        .  کنند

حضرت باال گيرد و ديانت جديد استوار شود، حضرت مقام قريش را به آنها واگذار کند و آنان را اشرف طوايف                         
اگر بنی ثقيف به ياری  .  تن به طائف نوعی چاره انديشی و دست يافتن به وسيله ای مؤثر بود              پس، رف .  مقرر فرمايد 

از اين رو در انجام اين نقشه با زيد بن حارثه پسر                   .  وی برخيزند، خاضع کردن قريش امکان پذير خواهد بود              
مد و بنی ثقيف از ياری وی اين حساب نيز غلط در آ  .  خوانده و آزادکرده خود مخفيانه راه طائف را در پيش گرفت          

 .سر باز زدند
تا امروز پس از گذشتن چهارده قرن از بعثت، دين در نظر آنها . اعراب به امور معنوی و روحانی گرايشی ندارند     

 .وسيله رسيدن به دنياست
 .بنی ثقيف که دنبال زندگی روزانه بودند، از منافع ماّدی و آنی خود برای وعده آخرت چشم نمی پوشيدند

قريش بر ضد محمد برخاسته و حمايت از          .  از آمد و شد و تجارت مکيان بهره مند است            .  طائف ييالق مکه است    
پس خردمندانه نيست اوضاع ثابت و مرفه خود را به وعده های تحقق                      .  محمد آنها را با قريش درگير می کند            

ی وی دريغ کردند، بلکه رذالت را پيشه            با اين حساِب سود و زيان نه تنها از يار               .  نايافته محمد از دست بدهند       
ساخته از آزار و اهانت او کوتاهی نکردند و حتی آخرين درخواست او را مبنی بر اينکه اين مسافرت را فاش                                

از اين رو، پس از برگشتن         .  نسازند تا اين شکست به گوش قريشيان نرسد و آنها را جری تر نسازد، نپذيرفتند                       
اجتماع کردند و برای يکسره     ]  محل انجمن [ شدت يافت به حدی که در دارالَندِوه          محمد به مکه، خصومت مشرکان    

ساختن کار وی و خاتمه دادن بدين دعوتی که با هستی و شأن و تنعم آنها بازی می کرد، به مشورت نشستند و از                           
 .سه وسيله ای که در آنجا مطرح شد، کشتن او را بر حبس و طرد محمد از مکه ترجيح دادند

در مکه خانه کعبه واقع بود و در        .  هم از لحاظ تجارت و هم از حيث شأن اجتماعی          .  ان يثرب و مکه رقابت بود     مي
طبعًا . به همين جهت آن شهر مطاف و قبله گاه طوايف مختلف عرب بود          .  خانه کعبه بتان نامدار غرب جای داشتند      

عبه بودند، شأن  خاصی داشتند و خود را شرف قريش که پرده دار حرام و متصدی توليت و تنظيم حوائج زائران ک   
گرچه يثرب از حيث زراعت و تجارت با رونق تر از مکه بود و به واسطه سه قبيله يهودی     .  قبايل عرب می گفتند   

که اهل کتاب بودند و نسبت به ساير قبايل بهره بيشتری از فضل و معرفت داشتند، جامعه ای مترقی تر داشت ولی       
 .ا شهر دوم حجاز به شمار می رفت و نسبت به مکه در مقامی پايين تر قرار می گرفتبا همه اين مزاي

در يثرب دو قبيله بزرگ عرب به نام اوس و خزرج زندگانی می کردند که غالبًا ميان آنها اختالف و منازعات                               
 .شديد روی می داد و هر يک از آنها با يکی از طوايف يهوديان دوستی داشتند

ه از قحطانيان يمن بودند با عدنانيان مکه نيز رقابت داشتند ولی به واسطه تنبلی و عدم آشنايی به                     اوس و خزرج ک   
امور زراعت و تجارت از زندگی مرفهی برخوردار نبودند و غالبًا به استخدام يهودان در می آمدند و از اين رو با      

ق فروشی آنان که کارفرمايان آنها محسوب می          همه پيمانهای دوستی که با يکی از سه طايفه يهود داشتند، از تفو                
 .شدند رنج می بردند

خبر ظهور محمد در مکه و دعوت به اسالم، گرويدن عده ای به پيغمبر جديد، مخالفت و کشمکشهای چند ساله در                       
آنان آمد و شد يثربيان به مکه و مالقات پاره ای از              .  همه حجاز منتشر شده و بيش از همه جا به يثرب رسيده بود              

 .با پيغمبر، بعضی از سران اوس و خزرج را بدين فکر انداخت که از آب گل آلود ماهی بگيرند
 : اگر محمد و يارانش به يثرب آيند و با وی هم پيمان شوند، چندين دشوار آسان می شود

 .محمد و يارانش از قريشند پس شکافی به ديوار مستحکم قريش وارد می شود
يارانش ممکن است خود آنها را از شّر نفاق داخلی و منازعاتی که پيوسته ميان آنها روی می                هم پيمانی با محمد و      

عالوه بر اين محمد دين جديدی آورده است و اگر کار اين دين بگيرد، ديگر يهودان را که مدعی                       .  داد رهايی دهد  
نی با محمد و يارانش در مقابل سه طايفه از هم پيما  .    اند اهل کتاب و قوم برگزيده خدايند بر آنها تفوقی نخواهد بود           

 .يهوِد يثرب قوه جديدی به وجود می آيد
در حج سال . شش نفر از يثربيان با محمد مالقات کرده و به سخنان او گوش داده بودند] ميالدی [٦٢٠در حج سال 

ز آنها چيز زيادی     نفری با وی مالقات کردند و ديدند حرفهايی که محمد می زند خوب است و ا                 ١٢ يک عده    ٦٢١
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می گويد زنا نکنيد، ربا نخوريد، دروغ نگوييد، به جای بتها که مخلوق دست بشرند به خدايی روی                         .  نمی خواهد 
 .آوريد که آفريدگار جهان است و ساير اهل کتاب نيز او را می پرستند

پيمانی با محمد را با کسان آن دوازده نفر با وی بيعت کردند و در مراجعت به يثرب مسلمان شدن خود  و فکر هم                     
خويش در ميان نهادند و گويی اين تدبير و سياست مورد پسند و قبول عده بيشتری قرار گرفت و از همين روی                              

در مکانی بيرون از شهر به  نام          )   زن ٢ مرد و     ٧٣( يک عده هفتاد و پنج نفری          ٦٢٢]  يعنی در سال  [سال بعد،   
 .به دوم ميان آنها بسته شدعقبه با محمد مالقات کردند و پيمان عق

 سوره زمر اشاره بدين      ١٠فکر مهاجرت با ذهن حضرت محمد بيگانه نبود و مهاجرت مسلمانان به حبشه در آيه                    
 :معنی است

 
 »ُقل يا ِعباِداّلذَيَن آمُنوا اتَُّقوا َربَُّکم ِللَّيَن َاحَسُنوا فِی هِذِه الدُّنيا َحَسَنُة َو َارُض اِهللا واِسَعُة« 
به کسانی که ايمان آورده اند بگو پرهيزکار باشند و بدانند نيکی پاداش نيکی خواهد بود و زمين خدا                          ]  عنیي[

 .فراخ است
 .يعنی اگر در مکه آزار می بينند، مهاجرت کنند

سيزده سال دعوت در مکه موفقيت درخشانی به بار نياورده بود            .  پيمان عقبه جوابگوی آرزوهای پنهانی محمد بود      
چون پيشرفتی در کار    ]  اما[بسا کسانی که اسالم آورده بودند،        .  هی ارتداد بعضی از مسلمانان يأس انگيز بود         و گا 

مخصوصًا که مسلمانی موجب آزار     .  محمد نمی ديدند، خسته شده مطابق طبع ناپايدار قومی از اسالم بر می گشتند               
 . را به ارتداد تقشويق می کردندو تحقير آنها می شد و مشرکان که اهل نعمت و مکنت بودند آنان

روی آوردن به طائف و جلب حمايت بنی ثقيف نه تنها اثری نبخشيد، بلکه نتيجه معکوس به بار آورده و مخالفت                          
 .قريش را شديدتر کرده بود

درست است که بنی هاشم از وی حمايت می کردند ولی اين حمايت فقط  شخص وی را از آزار مخالفان مصون                            
 .کار بدانجا کشيده نمی شد که بنی هاشم در مبارزه با قريش با وی همداستان شوندمی کرد و 

اگر در مکه   .  اما هم پيمانی با اوس و خزرج چيز ديگری بود و ياری آنان مبارزه با قريش را ممکن می ساخت                          
باشد، اين  اسالم پای نگرفت، ممکن است در مدينه، هر چند به مناسبت رقابت اوس و خزرج با قريش هم که                                  

مخصوصًا که در يثرب زراعت و تجارت رواج بيشتری داشت و             .  خواب طاليی صورت گيرد و اسالم پای گيرد        
 .مهاجران به سهولت می توانستند مشغول کار شوند

درمعاهده ای که بين حضرت محمد و سران اوس و خزرج در عقبه بسته شد، عباس بن عبدالمطلب با آنکه ظاهرًا                    
 بود، چون حامی برادرزاده اش بود حضور داشت و طی نطقی از يثربيان خواست که آنچه در دل                         اسالم نياورده 

دارند و بر آن مصمم هستند آشکار بگويند و بدون پرده پوشی به آنها گفت قريش بر ضد محمد و بر ضد شما                                     
وگرنه .   اکنون بگوييد  اگر مردانه قول می دهيد که از وی مانند زن و فرزند خود حمايت کنيد،                    .  برخواهد خاست 

 . برادرزاده مرا به وعده های بيهوده دچار فتنه نسازيد
از جنگ نمی هراسيم و در تمام دشواريها با هم               .  ما اهل نبرديم   «:  با حماسه و هيجان گفت      »  براء بن معرور   «

 .»همراه خواهيم بود
اکنون ميان ما و       «:  حمد گفت  که مردی بود دورانديش و به حزم و پختگی موصوف، به م                      »  ابوالهيثم تيهان  «

ممکن است کار تو     .  پس از بسته شدن پيمان با تو و يارانت اين رابطه می گسلد                 .  يهودان کمابيش ارتباطی هست    
 »آيا در اين صورت ما را رها خواهی کرد؟. باال گيرد و با طايفه خود سازش کنی

احارب من  .  انا منکم وانتم منی   .  الهدم، الهدم بل الدم الدم،    «:  بر حسب سيره ابن هشام حضرت محمد تبسمی فرمود         
با هر کس جنگ     .  من از شمايم، شما از منيد        .  خون، خون، ويرانی، ويرانی    ]  يعنی.  [»حاربتم و اسلم من سالمتم      

 .»کنيد، می جنگم و با هر کس سازش کنيد، سازش می کنم
وف فرانسه را به خاطر نمی آورد که        انقالبی معر »  مارا«جمله معروف   »  انهدام«و  »  خون«آيا تکرار کلمه های     

 ؟»من خون می خواهم«: می نوشت
حرب االحمر و االسود من     «:  يک جمله ديگر در همينجا و در جواب ابوالهيثم از وی معروف است که گفته است                  

 .با سياه و سفيد، با عرب و عجم. جنگ با همه کس] يعنی. [»الناس
اين جمله ها   .  يا به تعبير ديگر صورت خواسته های درونی اوست           ]  دمحم[اين جمله نشان دهنده کنه تمايالت او           

آرزوهای خفته در روح محمد است که در           .  فرياد صريح محمديست که در اعماق اين محمد ظاهری نهفته است               
امکان پيشرفت  .  جماعت اوس و خزرج دريچه فروغ بخشی بر روی او می گشايد                .  قالب اين عبارت در می آيد       

معاندان قريش بدين وسيله منکوب می شوند و از اين رو خوِد نهفته اش می                 .  ا به وی نويد می دهد     دعوت اسالم ر  
و محمدی که بايد جزيرة العرب را به اطاعت در آورد، از گريبان محمدی که سيزده سال                    ]  آشکار می شود  [نمايد  

 .موعظه کرده و سودی به بار نياورده است، سر بيرون می کشد
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 زه محمدشخصيت تا

 
 

ظهور و سقوط   .  مسير تاريخ غالبًا در نتيجه حادثه ای کوچک يا روی دادن پيشامدهايی ظاهرًا ناچيز تغيير می کند                 
 .ناپلئون و پيروزی و شکست هيتلر نمونه ايست از اين رويدادها

فی هجرت حضرت محمد به يثرب تحوالت عظيمی که در سرنوشت قوم عرب روی داد و پس از آن تغيير شگر                         
 .که در سير تاريخ جهان آن زمان پديد آمد، از اينگونه پيشامدهاست

اين رويداد ظاهرًا يک حادثه ناچيز محلی است ولی موجب توالی حوادث و اتفاقاتی شد که برای محققان تاريخ                              
ند و  زمينه گسترده ای فراهم می کند تا حوادث را به يکديگر ربط داده و موجبات بروز آن حوادث را بيان کن                                 

 .در اجتماع آن عصر را هويدا سازد] پنهان و پوشيده[خالصه علل کامن 
در اين ميان امری که بيش از هر چيز ديگر جالب توجه و باعث حيرت است، تغيير شخصيت يکی از سازندگان                         

 ظهور و بروز شخصيت    «شايد اين تغيير، تغيير شخصيت، چندان رسا نباشد و  اگر بگوييم                   .  تاريخ بشری است   
 .که در ژرفای محمد نهتفه است، به حقيقت نزديکتر باشد» جديدی

ولی خوِد اين رويداد معلول تحول شگرفی است که در                .  هجرت نبوی مبدأ تاريخ و مصدر تحولی است بزرگ              
شخصيت حضرت محمد پديد آمده و سزاوار است زير ذره بين روانشناسان و دانشمندان و جويندگان اسرار روح                      

 .يردآدمی قرار گ
مردی زاهد و وارسته از آلودگيهای زمان خود که دنيا را در مراحل آخرين خود تصور کرده و روز بازخواست                         
را قريب الوقوع می داند، مردی که پيوسته به آخرت انديشيده، قوم خود را به ستايش خداوند جهان دعوت می کند،  

 مستمندان را مالمت می کند، چنين مردی که به           زور و ستم را نکوهش و افراط در خوشگذرانی و غفلت از حال              
روش مسيح سراپا شفقت است، يکباره مبدل به جنگجويی می شود سرسخت و بی گذشت که می خواهد ديانت خود          

لذا در مقام تأسيس دولتی بر می آيد که در راه تحقق آن از هيچگونه وسيله ای                           .  را به زور شمشير رواج دهد        
 قيافه داود ظاهر می شود، مرد آرامی که بيش از بيست سال با زنی بيست و چند سال                       مسيح به .  رويگردان نيست 

 .از خود او مسن تر بسر برده بود، به شکل اغراق آميزی به زن روی می آورد
 تصور می کند آدميان پيوسته در حال تحول و تغييرند و اين تبديل به آهستگی و مرور انجام می گيرد و  از                          3ويلز

در صورتی که   .   به آن توجه نداريم و خيال می کنيم شخص پنجاه ساله همان شخص بيست ساله است                    همين روی 
 .چيزی از آن جوان بيست ساله در او نيست و به تدريج تغيير کرده است

اين فرض از اين لحاظ صحيح است که قوای حياتی رو به ضعف و افول می گذارند و از طرف ديگر قوای                                     
تفاوت شخص پنجاه شصت ساله با همان آدم      .  ن، انديشيدن و آزمودن به سوی کمال می گرايند        معنوی در اثر خواند   

به ويژه پخته شدن تدريجی       .  بيست ساله، فرو نشستن هيجانها، شهوات و خواهشهای شديد جسمی و روحی است                  
 .فکر به واسطه تجربه و مطالعات و شکل گرفتن معقوالت و خالصه نمود تدريجی معنويات

 سالگی وارد مدينه    ٥٣زيرا او در    .  فرض که در جای خود واجد ارزش است ابدًا درباره محمد صدق نمی کند              اين  
ولی از آغاز   .  يعنی در همان سنی که همه قوای جسمی و معنوی به حال متوسط و عادی برگشته اند                       .  شده است 

سال در مکه مردم را به مردمی         ورود به يثرب، محمدی ديگر از گريبان  محمد سر در می آورد و در مدت ده                        
 خويشان و کسان خود را      4»َوَانِذر َعشيرَتکََ اَالقرَبينَ  «از لباس پيغمبری که به مفاد        .  دعوت می کرد فرق می کند      

از تاريکی عادات سخيِف جاهليت برهاند، بيرون می آيد تا نخست همان عشيره اقربين را زبون سازد و همان                               
 .و را مسخره کردند و آزار رسانيدند به زانو در آوردکه سيزده سال ا] را[کسانی 
 را به يک سوی انداخته و لباس رزم به تن می کند و در مقام آنست که تمام 5»ِلَتنِذر َامَّ الَقری َو َمن َحوَلها   «کسوت  

 .جزيرة العرب را، از يمن گرفته تا شام، زير لوای خود در آورد
ی گفته های اشعياء و ارمياء نبی را در خاطر زنده می کند و از هيجان                 آيات خوش آهنگ سوره های مّکی که گاه        

آهنگ .  روح گرم مردی سخن می گويد که مجذوب انديشه های رؤياگون خويش است در مدينه کمتر ديده می شود                    
 .شعر و طنين موسيقی در آيات مدنی به خاموشی می گرايد و به احکامی قاطع و بّرنده تبديل می شود

                                                 
 ]  نويسنده و داستان نويس انگليسیH.G.Wellsويلز   [ 3
 ]هدايت کن عشيره و خويشانت را که نزديکترند به تو: يعنی. ٢١٤ آيه ٢٦سوره   [ 4
 ]هدايت کن اهل مکه را و حوالی آن را. ٩٢ آيه ٦سوره   [ 5
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امر سرداری که هيچگونه تخلف و انحرافی را نمی بخشد و سستی و اهمال                .  ه امر و حکم صادر می شود       در مدين 
 .در انجام امر و فرمان او کيفرهای گدازنده ای در پی دارد

 آن را   7»راک« اين تغيير ناگهانی و بدون طی مراحل تحول را بايد بر آن امری حمل کرد که                     6به قول گولدزيهر  
اين نيروی روحی    .  مردان فوق العاده نام نهاده و سرچشمه نيروی شگفت آنها دانسته است                     بيماری مخصوص     

در پرتو اين نيرو نوميدی و سستی را به . سرچشمه عزم و همت و منبع کوشش و حرکت خستگی ناپذير آنان است           
 می زند که از        از اين رو کارهايی از آنان سر           .  جان آنها راه نيست و موانع بزرگ را به چيزی نمی گيرند                      

پس از هجرت به يثرب، سيمايی ديگر از محمد در آينه تاريخ ظاهر می                      .  اشخاص عادی و متعادل بر نمی آيد          
 :در مکه خداوند به او می فرمايد. شود، آيه های مّکی و مدنی تفاوت اين سيما را به خوبی نشان می دهد

 
، َوَذرنی َوالُمَکِذبين اُولِی النَّعَمِة َو َمهَّلُهم َقليًال ِانَّ َلَدينا َانکاًال َو               َوصِبر َعلی ماَيُقوُلوَن َو اهُجرُهم َهجرًا َجميالً        «

 .»َحجيمًا
بردباری پيشه ساز و بی اعتنايی کن، اين معاندان متنعم را به من واگذار ) مخالفان(در مقابل گفتار آنها   ]  يعنی[

 .8ته و مهياستنزد ما ُغل و زنجير و آتش دوزخ افروخ. و اندکی مهلت ده
 

اين :  می گويد »  از آنان به آرامی و ماليمت روی بگردان       «يعنی  »  واحجر هم هجرًا جميالً   «تفسير جاللين پس از جمله      
 .آيه قبل از امر جهاد و قتال آمده است

وس بسی به واقع و حقيقت نزديکتر بود اگر می نوشت که اين روش و رفتار قبل از رسيدن به قدرت و حمايت قبايل ا                            
و خزرج توصيه شده است زيرا امر به قتال و کشتن کفار پس از اينکه محمد از بازوهای شمشيرزن مطمئن شد، نازل                         

 :شده است و به همين دليل در مدينه آيه چنين نازل می شود
 

 .»الَقتَلَوقُتُلوُهم َحيُص َقِقفُتُموُهم َو َاخِرُجوُهم ِمن َحيُص َاخَرُجوُکم َو الِفتَنُة َاَشدُّ ِمَن « 
چنانکه شما را آواره کردند،       .  هر کجا مشرکان را يافتيد بکشيد و آنها را از خانه هايشان آواره کنيد                    ]  يعنی[

 .9کارهای فتنه انگيز آنان بدتر از کشتار است
 

 : می خوانيم١٠٨در سوره مّکی انعام آيه 
 

 َعدوًا ِبَغِير ِعلٍم َکذِلَک زّيّنا ِلُکلَّ ُاِمٍة َعَمَلُهم ُثمَّ ِالی َرّبِهم َمرِجُعُهم              َوالَتُسّبوا ّالَذيَن َيدُعوَن ِمن ُدوِن اِهللا َفَيُسّبُوا اهللاَ        «
 »َفُيَنبَُّهم ِبما کاُنوا َيعَلُموَن

و دشنام مدهيد آنان را که غير از اهللا می پرستند، پس دشنام می دهند خدا را از روی دشمنی و بدون آنکه                               [
نت داديم از برای هر گروهی کردارشان و عاقبت، بازگشت آنها به سوی                            آگاه باشند، به درستی که زي           

 ]پروردگارشان است، و از اعمالی که می کرده اند خبرشان می دهد
 

در اين آيه معلوم نيست خداوند می فرمايد يا پيغمبر،  به بعضی از ياران سرکش و تندخوی خود چون عمر و  حمزه                               
ما خود  .  ن قريش دشنام ندهيد زيرا آنها نيز از روی نادانی خداوند را دشنام می دهند               اين دستور را می دهد که به خدايا        

چنين خواسته ايم که هر طايفه به کردار خود ببالد ولی سرانجام بازگشت آنها به خداست و او آنها را به کيفر کردارشان     
 است، نه تنها صحبت از دشنام و ناسزا           اما در مدينه، مخصوصًا پس از آنکه قوت مسلمانان فزونی گرفته             .  می رساند 

 :گفتن به خدايان قريش در ميان نيست، بلکه آنان را از مسالمت و روی خوش نشان دادن به کافران نهی می فرمايد
 

 .»َفال َتِهُنوا َوَتدُعوا ِالی َالسَِّلم َو َانُتمَّ اَالعَلوَن َو اُهللا َمَعُکم َو َلن َيِترُکم َاعماَلُکم«
ستی به خرج ندهيد و به صلح نگراييد چه شما برتر و قويتريد و خداوند به کارهای شما نقض روا                           س]  يعنی[

 . 10نمی دارد
سوره بقره نخستين سوره ايست که پس از هجرت نازل شده است و               .  گاهی دو دستور مختلف در يک سوره آمده است          

آيه زير مثل اين است که در         .  ازل شده باشد  چون سوره مفصلی است احتمال دارد که تمام آن در طی يکی دو سال ن                    
 :همان اوايل امر نازل شده باشد

                                                 
6 ]  Goldziher [علی دشتی. مدر کتاب عقيده و شريعت در اسال 
پدر او کشيش کليسای       .   ميالدی متولد شد      ١٨٥١ در خانواده ای مذهبی به سال               Adolf von Harnackراک، دولف فون هارناک             [ 7

مورد توجه گلدزيهر قرار      »  تبليغ و انتشار مسيحيت     «کتاب او زير عنوان        .  وی آثار فراوانی پيرامون مسيحيت نوشته است           .  پروتستان بود  
 ] وفات کرد١٩٣٠ادولف هارناک در هايدلبرگ به سال . از وی جمالتی را نقل می کند» عقيده و شريعت در اسالم«تاب گرفت و در ک

 ١٢ تا ١٠  سوره مزمل آيات  8
 ١٩١  سوره بقره آيه  9
 ٣٥  سوره محمد آيه  10
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 .»َفَمن َيکُفر ِبالّطاُغوِت َو ُيؤِمن ِباِهللا َفَقد ِاسُتمَسَک ِبالُعرَوِةالُوثقی. َقدَتَبيََّن َالُرشُد ِمَنالغَّی. الِاکراَه ِفی الّديِن«
] بتها)  [اصنام( تشخيص داده شده هر کس منکر طاغوت             اسالم آوردن اجباری نيست، راه از بيراهه         ]  يعنی[

 .11بشود و به خدا روی آورد، به  تکيه گاهی استوار و محکم رسيده است
 

 همين سوره که شايد پس از قوت گرفتن جماعت مسلمين يا نظر به پيشامد خاصی نازل شده باشد، شدت                        ١٩٣ولی آيه   
 :عمل توصيه می شود

 
 .»ُکوَن ِفتَنة َو َيُکوَن اّلذيُن ِلّلِه َفِاِن انَتَهوا َفال ُعدواَن ِاال َعَلی الّظاِلميَنَوقاِتُلو ُهم َحّتی الَت«
ايمان از خداوند است اما اگر از فتنه انگيزی دست برداشتند، با آنها              .  با آنها  بجنگيد تا فتنه روی ندهد        ]  يعنی[

 .شدکاری نداشته باشيد، دشمنی و کشتار بايد نسبت به ستمگران با
 

 :اما در سوره برائت که آخرين سوره های قرآن است لهجه قاطعتر و دستور شدت عمل صريحتر است
 

 »...قاِتُلوا اّلذيَن الُيؤِمُنوَن ِباُهللا َو ال ِباليوِم االِخِر« 
 .بکشيد کسانی را که به خدا و روز بازپسين ايمان نمی آورند] يعنی[ 

 
 »...آمُنوا َان َيسَتغِفُروا ِللُمشِرکيَنما کاَن لَّلَنِبسَّ َوالَّذيَن « 
 .پيغمبر و  مؤمنان را با مشرکين مدارايی نيست و آنها را نمی بخشند] يعنی[ 

 
 .»يا َايُّهااّلَنِبَی جاِهِد الُکّفاَر َوالُمناِفقيَن َواغُلظ َعَليِهم َو َماويُهم َجَهّنُم َو ِبئُس الَمصيُر« 
 .رکان جهاد کن و بر آنها شدت به خرج ده جای آنها در دوزخ استای پيامبر با کفار و مش] يعنی[ 

 
 .»يا َاّيُهَا اّلذيَن آَمُنوا قاِتُلوا اّلذيَن َيُلونُکم ِمَن الُکّفاِر َو لَيِجُدوا فيُکم ِغلَظًة« 
آنان )  هر که نزديکتر و بيشتر در دسترس است        (يکی پس از ديگری     .  گروه مؤمنان، بکشيد کافران را    ]  يعنی[

 .12بايد سختگيری و عدم گذشت و ماليمت را در شما احساس کنند
 

 :امر به شدت عمل در سوره تحريم که از سوره های اواخر سالهای هجرت است نيز ديده می شود
 

 .»يا َايَُّهاالنَّبَی جاِهِد الُکّفاَر َوالُمناِفقيَن َو اغُلظ َعَليِهم« 
 .13ه خرج دهبا کافران و منافقان بجنگ و با آنها شدت ب 

 
 سوره حج که آن را نخستين آيه حکم جهاد می               ٣٩اين دستور به شدت و غلظت در ابتدا وجود ندارد و حتی در آيه                     
در اين آيه به      .  »ُاِذَن لَّلذيُن ُيقاَتُلوَن ِبانَُّهم ُظِلُموا       «:  دانند، قتال با کّفار به صيغه امر نيست بلکه با تعبير اجازه است                      

در آيه بعد ستمی که بر مسلمانان رفته است چنين بيان              .  ال داده می شود زيرا به آنها ظلم شده است            مسلمانان اجازه قت  
 :می شود

 
 .»َاّلذيَن ُاخِرُجوا ِمن دياِرِهم ِبَغِير َحقَّ ِاّال َان َيُقوُلوا َربََّنا اُهللا« 
 .14شدندکسانی که جز ايمان به پروردگار تقصيری نداشتند از ديار خود رانده ] يعنی[ 

 
زمخشری معتقد است اين نخستين آيه است که جنگ با مشرکين را روا ساخته است، پس از آنکه در هفتاد و اندی از                             

 .آيات قرآنی نهی از قتال آمده بود
در تعليل اجازه قتال حضرت محمد فراست جبلی را به کار انداخته و بيرون کردن مسلمانان از مکه را يادآور شده                                 

چنانکه در جای ديگر عين اين تدبيِر خطابی را به            .  حسن بيان کينه مهاجران را نسبت به قريش برانگيزد         است تا بدين    
 :کار برده است، نهايت از زبان قوم بنی اسرائيل

 
 .»َو ما َلنا َاّلا ُنقاِتَل فَی َسبيِل اِهللا َو َقد ُاخِرجنا ِمن ِدياِرنا َو َابناِئنا« 

                                                 
 ٢٥٦  سوره بقره آيه  11
 ١٢٣  سوره توبه آيه  12
 ٩ سوره تحريم آيه  13
 ٤٠  سوره حج آيه  14
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 .15 نکنيم در صورتی که ما و فرزندان ما را بيرون کردندچرا در راه خدا  جنگ] يعنی[ 
 

در .  جنگ در راه خدا است اما يادآوری زيانهای شخصی برای تحريک حس  انتقام و شتافتن مؤمنان است به جنگ                            
 سوره انعام بر می آيد که حضرت با مشرکان آمد و شد و نشست و برخاست                    ٦٨مکه جنگی در کار نبوده حتی از آيه          

 : گاهی آنها بی ادبی کرده در مقام تمسخر او بر می آمده اندداشت و
َوِاذا َرَايَت الَّذيَن َيُخوُصوَن فی آياِتنا َفَاعِرض َعنُهم َحّتی َيُخوُضوا فی َحديٍث َغيِرِه َو ِاّما ُينِسَيّنَک ّالَشيطاُن َفال                     «

 .»َتقُعد َبعَد اّلِذکری َمَع الَقوِم الّظاِلميَن
با انان معاشرت مکن تا ] و[ که در مقام خرده گيری و استهزاء آيات ما هستند روی برگردان             از آنهايی ]  يعنی[

ممکن است شيطان اين دستور را از ذهن تو زدوده باشد که با آنان نشست و                        .  به سخن ديگر مشغول شوند      
 .برخاست می کنی ولی پس از اين گروه مغرور و بی ايمان ُمجاِلست مکن

 
 : پيغمبر يا به مؤمنان می فرمايددر مکه خداوند به

 
َوال ُتجاِدُلوا َاهَلالِکتاِب ِاّال ِبالَّتی ِهَی َاحَسُن ِاّال َاَلذيَن َظَلُموا ِمنُهم َو ُقوُلوا آَمّنا ِباّلذی ُانِزَل ِاَلينا َو ُانِزَل ِاَليعُکم َو                            

 .»ِاُلهنا َو ِالُهُکم َو ِاحُد َو َنحُن َلُه ُمسِلُموُن
ل کتاب، جز آنهايی که از جاده انصاف بدورند، به طرز خوب و زبان منطق مجادله کنيد و به                            با اه ]  يعنی[

 .16خدای ما و خدای شما يکی است. آنها بگوييد ما به آنچه بر ما و شما نازل شده است ايمان آورده ايم
 

 : کتاب توصيه می کندآيات عديده ديگری حتی در اوايل هجرت در سوره های مدنی هست که حسن رفتار را با اهل
 

 .»َو ُقل لَّلذيَن ُاوُتوا الِکتاَب َواالَّمّييَن َاسُلمُتم َفِان َاسَلُموا َفَقد اهتَدوا َو ِان َتوّلوا َفِانَّما َعَليَک الَبالُغ« 
به اهل کتاب و همچنين اعراب مشرک بگو آيا اسالم می آوريد؟ اگر مسلمان شدند پس رستگارند و                           ]  يعنی[

 .17وظيفه تو ابالغ اوامر خداوند است. وت روی گردانيدند، کاری به آنها نداشته باشاگر از دع
 
َو َال َخوُف   ...  ِانَّ الَّذيَن آَمنُوا َو اّلَذيَن هاُدوا َو النَّصاری َو ّالصاِبئيَن َمن آَمَن ِباِهللا َو الَيوِم االِخِر َو َعِمَل صاِلحاً                    «

 .»َعَليِهم َو ال ُهم َيحَزُنوُن
بر مؤمنان يهود و ترسايان و صائبين که به خدا و روز واپسين ايمان آوردند و کار نيکو کنند بيمی و                          ]  یيعن[

 .18اندوهی نيست
 

 تکرار شده است و نشان می دهد که در يکی دو سال اول هجرت اين آيات نازل                 ٦٩عين اين مطلب در سوره مائده آيه        
امر چنين نيست و سوره توبه بر سر اهل کتاب صاعقه نازل می                 اما در سال دهم هجری پس از فتح مکه              .  شده است 

اين اهل کتاب که خداوند در مکه به پيغمبر دستور می دهد با زبان خوش با آنها بحث و جدل کن و همين اهل                                    .  کند
قط به  در صورت اسالم نياوردن، مجازاتی بر ايشان تعيين نمی شود و رسالت پيغمبر ف                   ]  ُاّمی[کتابی ک بعالوه اميين       

ابالغ اوامر الهی محدود می شود، در سال دهم هجری به جزيه دادن محکوم می شوند، آن هم با کمال خواری و                                       
 .فروتنی ورنه محکوم به اعدامند

 
يُنوَن ديَن الَحقَّ ِمَن     قاِتُلوا الَّذيَن ال ُيؤِمُنوَن ِباُهللا َو ال ِبالُيوِم االِخِر َو ال ُيَحّرُموَن ما َحرََّم اُهللا َو َرُسوُلُه َو ال َيد                           «

 .»الَّذيَن اُوُتوا الِکتاَب َحِت ُيعُطوا الِجزَيَة َعن َيِدَو ُهم صِاعُروَن
بکشيد کسانی را که به خدا و روز آخرت ايمان نياورده و حرام خداوند و پيغمبرش را حرام نمی دانند                      ]  يعنی[

ايمان نياورده اند، مگر اينکه متعهد شوند با         )  يعنی اسالم (و همچنين آن دسته از اهل کتاب را که به دين حق                
 . 19خواری و فروتنی به دست خود جزيه دهند

 
محمد ]  رسم و قاعده  [شده اند و اين ياسای       ]  بال و دشمن بشريت   [برای اينکه با گذشت زمان، اين اهل کتاب، شّرالبريه            

عنی در اوج قدرت اسالم صادر شده است می         که پس از قلع و قمع يهود و پس از فتح خيبر و فدک و پس از فتح مکه ي                    
 .رساند که ديگر زبان وش و بحث منطقی معنی ندارد و اينک بايد با آنها با زبان شمشير سخن گفت

 

                                                 
 علی دشتی.  از زبان قوم بنی اسرائيل برای تنبه و عبرت مسلمانان٢٤٦  سوره بقره قسمتی از آيه  15
 ٤٦  سوره عنکبوت آيه  16
 ٢٠  سوره آل عمران آيه  17
 ٦٢  سوره بقره آيه  18
 ٢٩  سوره توبه آيه  19
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 ايجاِد اقتصاِد سالم
 

 
 از ميان بردن يهود

ادری بست و   حضرت ميان آنان و انصار پيمان بر       .  مهاجرت صورت گرفت و ياران محمد به تدريج وارد يثرب شدند             
گرچه مهاجران در مقام پيدا کردن کاری برآمدند و به کسب يا     .  هر يک از آنها در خانه برادرخوانده خويش فرود آمدند         

مزدوری در مزارع يا بازار مشغول شدند، ولی اين وضع چندان خوشايند و قابل دوام نبود زيرا مردمی که در معرض                
خود .  از حيث معيشت و امور زندگانی بايد سر پای خود بايستند               .  ی نيازمندند مبارزه با قريشند به زندگانی استوارتر        

دچار سختی معيشت بود    .  بخور و نميری داشت   ]  روزِی[حضرت که کار نمی کرد و از هديه تعارف مهاجر و انصار               
نين وضعی  با چ .  بطوری که احيانًا سر بی شام بر زمين می گذاشت و گاهی با خوردن چند خرما سّد جوع می کرد                             

چاره چيست؟ راه وصول به اين مقصد مهم واساسی که جامعه کوچک مسلمين سر پای خود بايستند و معيشت استواری            
 داشته باشند، کدام است؟

 
 20]غزوه بدر[ سّرية النخله

 و مال   از ديرباز ميان قبايل عرب اين عادت متداول بود که برای رسيدن به مال و دولت به قبيله ضعيف تر هجوم کنند                      
 .برای مسلمين يثرب در آن زمان جز اين راه، راه ديگری وجود نداشت. آنها را به چنگ آورند] دارايی[و خواسته 

. غزوه يعنی حمله ناگهانی به کاروان يا قبيله ديگر و تصاحب اموال و زنان آنها                .  از اينجا غزوه های اسالمی آغاز شد       
 .ربستانساده ترين شکل تنازع بقا در شبه  جزيره ع

به حضرت خبر رسيد که کاروانی از قريش به سرپرستی عمروبن خضرمی از شام به سوی مکه می رود و امتعه                                
در .  جحش را به سرکردگی عده ای مهاجر مأمور هجوم به آن کاروان کرد                   ]  عبيداللهه بن [عبداهللا بن    .  فراوانی دارد 

نجا رسيد بر آن هجوم کردند، سرپرست قافله را کشتند و دو             جايی نزديک مقام نخله کمين کردند و همين که کاروان بدا           
در تاريخ اسالم ثبت     »  سرية النخله «نفر ديگر را اسير کردند و با تمام اموال رهسپار مدينه شدند و اين غزوه به نام                         

 .شد
 در چهار   اين نخستين غزوه اسالمی هياهيويی برانگيخت و مشکل بزرگی پديد آورد و بر حسب سّنت دوران جاهليت                      

هجوم به کاروان چون روز اول رجب صورت گرفته بود، فرياد              .  ماه رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم جنگ حرام بود           
طبعًا اين اعتراض در افکار عمومی و ساده ساير قبايل          .  خشم و  اعتراض قريش را از خرق حرمت ماه حرام بلند کرد             

راحتی در خود حضرت محمد نيز پيدا شد و از اين رو نسبت                انعکاس نامطلوبی داشت و از همين  جريان يک نوع نا             
 .و همدستانش روی خوش نشان نداد و نمی دانست در اين مورد چه روشی پيش گيرد] عبيداهللا جحش[به عبداهللا 

مدعی بود که هجوم روز آخر جمادی الثانی صورت گرفته است و خود اين موضوع راه حّلی برای                        ]  عبيداهللا[عبداهللا  
عالوه بر اين موضوع غنايم در پيش بود و اين غنايم سر و سامانی به زندگی ياران محمد می داد و                           .  شکل بود رفع م 

 .نمی بايست به اعتراض واهی قريش آن را از دست داد
هيچ بعيد نيست که بعضی از اصحاب به وی يادآور شده باشند که کاريست گذشته و هرگونه عقب نشينی اعترافی است                      

. و اذعانی است به حقانيت مخالفان و عالوه بر همه اينها آن غنايم سر و صورتی به حال مهاجران خواهد دادبه تقصير   
 : سوره بقره بود٢١٧راه حل قاطعتر و اساسی تری که اين مشکل را از بين برد، نزول آيه 

 
َد َعن َسبيِل اِهللا َو ُکفُر ِبِه َوالَمسِجِد الَحراِم َو ِاخراُج َيسَئُلوَنَک َعِن الشَّهِر الَحراِم ِقتاٍل فيِه ُقل ِقتاُل فيِه َکبيُر َو صَ  «

 .»َاهِلِه ِمنُه َاکَبُر ِعنَداِهللا َو الِفتَنُه َاکَبُر ِمَن الَقتِل َو الَيزاُلوَن ُيقاِتُلوَنُکم َحّتی َيُرّدُوُکم َعن ديِنُکم ِاِن اسَتطاُعوَا
رام جنگ و خونريزی مجاز است؟ به آنها بگو آری جنگ در به تو اعتراض می کنند که آيا در شهر ح     ]  يعنی[

ماه حرام نارواست ولی نه جنگ در راه خدا، نارواتر از آن کفر و بيرون کردن مردم از مکه و منع مسلمين                          
 .فتنه ای که در مکه برانگيختند از آدمکشی بدتر است. از زيارت کعبه است

 
                                                 

روی داد  )   م ٦٢٣(ان در ماه رمضان سال دوم هجرت          در آنجا نخستين جنگ ميان مسلمان و مشرک         .  بدر چاهی است ميان مکه و مدينه            [ 20
 ]سرية النخله مکانی نزديک چاه بدر و توقفگاه کاروانيان بود. که مسلمانان پيروز شدند و آن را بدرالکبری می نامند
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 و طايفه های مخالف، يگانه وسيله تأمين اوضاع مالی مسلمين شد سرية                پس از سرية النخله هجوم به قافله های قريش          
النخله آغاز غزوه های ديگريست که اوضاع مالی و سياسی حضرت محمد و يارانش را بهبود می بخشد و آنها را به                            

يه مالی و    اما حادثه ای که مستقيمًا سبب تقويت بن           .  سوی قدرت و استيالء بر شبه جزيره عربستان رهنمون می شود                
 .ازدياد شأن مسلمانان گرديد، دست انداختن بر اموال يهوديان يثرب بود

 
 تصفيه يهوديان يثرب

در يثرب سه قبيله يهود به نام بنی قينقاع، بنی النضير و بنی قريظه زندگی می کردند که به واسطه اشتغال به امر                                     
 به واسطه تربيت دينی و سواد خواندن و نوشتن در                 همچنين.  زراعت و تجارت و داد و ستد، در رفاه و تنعم بودند                  
 .سطحی برتر از دو قبيله ديگر اوس و خزرج قرار داشتند

بسياری از افراد اين دو قبيله از خدمت يهوديان به عنوان مزدوری در مزارع يا مباشرت کارهای تجارتی آنان امرار                        
حساس زبونی و حقارت داشتند و چنانکه اشاره شد             معاش می کردند و از اين حيث نسبت به آن سه قبيله رشک و ا                      

علت اساسی روی آوردن اوس و خزرج به محمد و بستن پيمان عقبه، رهايی از همين عقده حقارت و تسلط بر يهودان                         
اما  حضرت محمد در ابتدای ورود به مدينه در رفتار خود با آنها تدبيری به کار بست و با کياست و مآل انديشی                            .  بود

ها معترض آنها که هم قوی بودند و هم متمکن نشد، بلکه يک نوع پيمان عدم تعرض و احيانًا همکاری با آنها                                   نه تن 
که به موجب آن مقرر شد هر کس به دين خود باشد ولی در مقابل ستيزه جويی قريش يا                              )  عهد موادعه (منعقد کرد    

کنند و هر دو طرف، جنگ با قبايل متخاصم را به                هجوم طايفه ای به مدينه، مسلمين و يهود مشترکًا از يثرب دفاع                   
 .خرج خود انجام دهند

هر دو از شرک و بت پرستی متنفر بودند و هر دو به              .  عالوه بر اين يک وجه مشترکی نيز ميان مسلمانان و يهود بود            
 سال و نيم پس      فقط يک .  تا هنگامی که مسلمانان ضعيف بودند، حادثه ای روی نداد            .  سوی يک قبله نماز می گزاردند      

از هجرت، حضرت محمد قبله را تغيير داد و آن را از مسجد االقصی به کعبه برگردانيد که خود اين قضيه باعث                                    
 : سوره بقره در جواب آنان نازل شد١٧٧اعتراض يهوديان گرديد و آيه 

  
 »...ِبرَّ َمن آَمَن ِباِهللا َو الُيوِم االِخِرَليَس الَّر َان ُتّوُلوا ُوُجوَهُکم ِقَبَل الَمشِرِق َوالَمغِرِب َو لِکنَّ ال«
نيکی آن نيست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنيد، نيک آن کس است که به خدا و روز                             :  يعنی[

 ]جزا و فرشتگان و کتابهای آسمانی و پيغمبران ايمان دارد
 

وچک و هجوم به قافله های تجارتی         برای يهوديان اين قضيه زنگ خطری به شمار می رفت و غزوه های متوالی ک                    
اکنون آنها به جای اوس و خزرِج بی         .  مّکيان که منتهی به جنگ بدر و پيروزی ياران محمد شد، بر نگرانی آنها افزود                

اثر و بی مايه ای که در گذشته غالبًا به استخدام خود در می آوردند، مواجه با اوس و خزرجی شده اند که زير لوای                                
 . بدين ترتيب صف محکم و مصممی به نام اسالم در برابر آنان پديد آمده استمحمد درآمده و

شکست خورده در    ]  قريشيان[ به مکه رفتند و با قرشيان            21از اين رو بعضی از سران يهود چون کعب بن االشرف                
اشاره به اين    سوره نساء     ٥٢آيه  .  جنگ بدر همدردی نشان دادند و آنان را به جنگ با محمد و يارانش تشويق کردند                     

 :موضوع است
 

َاَلم َتَر ِالَياَلذيَن اوُتُوا َنصيبًا ِمَنالِکتاِب َيؤِمُنوَن ِبالِجبِت َو الّطاُغوِت َو َيُقوُلوَن ِلَلذيَن َکَفُروا هؤالء َاهدی ِمَن الُّذيَن                   «
 .»آَمُنوا َسبيًال

افران می گويند اينان بيش از مسلمانان آنهايی که خود را اهل کتاب می دانند به بتان روی آورده و به ک  ]  يعنی[
 .در راه راست هستند

 
نکوهش صريحی است به مردمانی که خود را اهل کتاب می دانند و کتاب آنها مخالف شرک و بت پرستی است و                                   

 . اينک با مشرکان دمساز شده و آنان را از ياران محمد که خداپرستند، بهتر و برتر می دانند
 کوچک و بی اهميت در بازار مدينه روی داد که منتهی به جنگ با بنی قينقاع و محاصره کوی                    در اين ضمن حادثه ای    

زرگر يهودی با وی    .  قضيه از اين قرار بود که زنی از انصار نزد زرگری يهودی از بنی قينقاع رفته بود                  .  آنان گرديد 
هانت و تخفيف وی آهسته پشت جامه وی          مرد يهودی برای ا   .  مغازله آغاز کرد و زن مسلمان در مقام استنکاف برآمد           

. را با خاری به باالی جامه اش بست بطوری که هنگام برخاستن پايين تنه زن نمايان شد و مردم را به خنده انداخت                               
 .مسلمانی را به حمايت او برانگيخت] مرد[زن مسلمان از اين کار ناشايسته به خشم آمد و فريادش 

غوغايی .   يهوديان به حمايت هم کيش خود برخاسته مرد مسلمان را کشتند                         .مرد مسلمان زرگر يهودی را کشت           
برخاست و مسلمانان شکايت به نزد پيغمبر بردند و به دستور وی به کوی بنی قينقاع هجوم بردند و آنان را محاصره                            

رط که از حيث جان در امان کردند و راه آذوقه را بر آنها بستند تا عاقبت پس از پانزده روز قينقاع تسليم شدند به اين ش 
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باشند ولی از يثرب کوچ کنند و جز اثاث واشياء منقول خود، آن هم بقدری که چهارپايان آنها توان حمل آن را داشته                               
 .باشند، همه دارايی خود را بر جای گذارند تا ميان مهاجران بی خانه و فاقد لوازم زندگی توزيع شود

تقويت کرد و هراسی در دل يهوديان انداخت و اندکی بعد باز در نتيجه حادثه ای                        اين حادثه، بنيه مالی مهاجران را          
ديگر نوبت به بنی النضير رسيد و باعث آن اين بود که حضرت با عده ای از ياران خود به محله بنی النضير رفت تا                             

ود، کعب بن اشرف، به       يهوديان که از کشته شدن يکی از رؤسای خ            .  اختالف مربوط به ديه کشته ای را تصفيه کند            
حضرت محمد امر به قتال     .  دستور حضرت رسول در خشم بودند در مقام طغيان برآمدند و آهنگ خود حضرت کردند                
 .داد و مسلمانان کوی بنی النضير را محاصره کرده، راه آمد و شد و آذوقه را بر آنان بستند

از .  آنان عبرت گرفته، خويش را آماده تر ساخته بودند           بنی النضير مجهزتر از بنی قينقاع بودند و شايد از سرنوشت                 
اين رو مردانه مقاومت کردند و محاصره طوالنی شد به حدی که پيغمبر ترسيد مسلمانان مطابق طبع ناپايدار و                                        

از اين رو دستور داد تا نخلستان بنی النضير را آتش             .  نااستوار قومی از محاصره آنان خسته شوند و به خانه برگردند             
 .زنند

به همين دليل فرياد اعتراض بنی النضير بلند شد          .  نخل چون شتر و گوسفند ثروت اساسی و منبع ارتزاق اعراب است             
تو که خود را مردی مصلح می دانی و مردم را از ويرانی و تباهی و فساد منع می کنی چرا                       «:  و بر محمد بانگ زدند    

 »؟...بخش را از بين می بریدست بدين کار غير انسانی می زنی و موجودهای ثمر
 سوره حشر را نازل کرد و بر آنها فرو خواند تا               ٥،  ٤،  ٣اما محمد دست از آن کار نکشيد و در جواب آنها آيه های                  

 :اقدام خويش را موجه و مشروع جلوه دهد
 

َرِة َعذاُب الّناِر ذِلَک ِبَانَُّهم شاُقوا اَهللا َو َرُسوَلُه َو َوَلوال َان َکَتَب اُهللا َعَليُهِم الَجالء َلَعذَّ َبُهم ِف الدُّنيا َو َلُهم ِفی االخِ «
َمن ُيشاقَّ اَهللا َفِانَّ اَهللا َشديُد الِعقاِب ما َقَطعُتم ِمن ليَنٍة َاو َترکُتُموها قاِئَمًة َعلی ُاُصوِلها َفِبِاذِن اِهللا َو ِلُيخِزی                                         

 .»الفاِسقيَن
.  بود در اين جهان دچار عذاب می شدند و در آن جهان هم در آتشند                اگر بر آنها ترک ديار نوشته نشده      ]  يعنی[

اگر شما نخلی را قطع کنيد يا آن را سر پای نگاه داريد خداوند شما را مخّير می کند ولی قطع آن برای                                         
 .مجازات فاسقين است

 
هر کاری در راه     اين روش يعنی دست زدن به          .  يعنی برای رسيدن به مقصود، هر وسيله ای مجاز و مشروع است                 

رسيدن به مقصود، هر چند غير انسانی باشد، در طوايف عرب متداول و رايج بود چنانکه در جنگ با بنی ثقيف و                                  
 . آنها را آتش زنند22محاصره طائف همين وسيله به کار رفت و پيغمبر امر کرد تاکستان

ن کوفه آب را بر نواده خود او و حتی            لشکريا]  در صحرای کربال  [ هجری   ٦١پس خيلی تعجب آور نبود اگر در سال           
 .بر زنان و اطفال وی بستند تا حسين بن علی را به تسليم مجبور کنند

باری پس از بيست روز بنی النضير تسليم شدند و به واسطه شفاعت بعضی از سران خزرج بنا شد سالم از مدينه                                    
 . پيغمبر توزيع شودبيرون روند و تمام دارايی خود را بر جای گذارند تا ميان ياران

بدين .  تنها قبيله معتبری که از يهود در يثرب مانده بود بنی قريظه بود که پس از واقعه خندق کار آنها نيز ساخته شد                              
دستاويز که بنا بود آنها از داخل به ياری قريشيان که مدينه را محاصره کرده بودند بشتابند ولی حضرت محمد با                                     

معذلک پس از اينکه ابوسفيان از فتح مدينه مأيوس          .  اخت و در نتيجه به ياری ابوسفيان نرفتند        تدبيری ميان آنها نفاق اند    
محاصره .  شد و حصار را ترک کرد، مسلمانان نخستين کاری که کردند حمله به کوی بنی قريظه و محاصره آن بود                          

ايی خود را گذاشته و سالم از مدينه         اين قبيله نيز حاضر شدند همچون دو قبيله ديگر دار           .  بيست و پنج روز طول کشيد      
ولی محمد چنين نمی خواست چه از آنها به واسطه همداستانی با ابوسفيان کينه ای در دل داشت و نابودی                      .  خارج شوند 

بنی قريظه از بيم اين تصميم به طايفه اوس            .  آنانن را باعث ازدياد شوکت اسالم و مرعوب کردن ديگران می دانست               
 .ن رفتاری که با وساطت رؤسای خزرج با دو طايفه ديگر شده بود، با آنان نيز به کار بسته شودمتوسل شد تا هما

من يکی از رؤسای اوس را درين کار َحَکّم می کنم هر چه او                «:  وقتی آنها از بنی قريظه شفاعت کردند پيغمبر فرمود         
می دانست سعد بن معاذ از بنی قريظه دلی پر           سپس سعد بن معاذ را َحَکّم قرار داد، چه            .  »گفت بدان عمل خواهم کرد    

سعد هم حدس و ميل پيغمبر را کامًال تحقق بخشيد و حکم کرد تمام مردان قريظه را گردن بزنند و زن و                             .  خون دارد 
حکم ظالمانه بود ولی چه می شود کرد زيرا          .  فرزند آنان را به بردگی بگيرند و تمام اموالشان بين مسلمانان تقسيم شود             

عالوه بر همه اينها شدت عمل و تدابير قاطع هر چند مخالف              .  دو طرف به داوری سعد ابن معاذ گردن نهاده بودند           هر  
. در بازار مدينه چندين گودال کنده شد           .  شروط انسانی باشد اما برای بنيانگزاری دولت الزم و ضروری می شود                     

 .ردن زدندهفتصد يهودی تسليم شده و امان خواسته را يکی پس از ديگری گ
از آن ميان بر خالف حکميت سعد بن معاذ که گفته بود زنان               .  بعضی عده اسيران مقتول را تا هزار نفر ذکر کرده اند            

را به بردگی ببرند، يک زن را نيز گردن زدند و آن زِن حسن القرظی بود که تا هنگام مرگ نزد عايشه نشسته و                                      
جرمش اين بود که هنگام       .  ا گشاده رويی و خنده به سوی قتلگاه رفت             هنگامی که نام او را بردند ب          .  گفتگو می کرد   
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عايشه می گويد تا کنون زنی بدين خوشرويی و خوشخويی و نيک               .  محاصره کوی بنی قريظه سنگی پرتاب کرده بود         
:  داد با خنده جواب   »  !می خواهند تو را بکشند       «:  وقتی برخاست که به کشتارگاه برود به او گفتم              .  نفسی نديده بودم   

 .23»برای من زندگی ارزشی ندارد«
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 جهش به سوی قدرت

 
 

 مقدمات تشکيل دولت
نبوت سيزده ساله   .  از سير در حوادث ده ساله اول هجرت به خوبی احساس می شود که دولتی در شرف تأسيس است                       

جزا و تشويق به نيکی خارج شده به صورت دستگاهی در می آيد              مکه از صورت وعظ و پند، ترساندن مردم از روز            
برای رسيدن به اين هدف، به هر         .  که ناچار بايد بر مردم حکومت کند و خواه و ناخواه آئين جديد را بر آنها بقبوالند                      

 و هدايت وسيله و تدبيری دست زدن مجاز است، هر چند منافی مقام روحانيت و مغاير شأن کسی باشد که دعوی ارشاد          
 .دارد

قتلهای سياسی که در اين ايام صورت گرفته و غزوه ها که ظاهرًا مجوزی ندارد، هجوم به طوايفی که هنوز در مقام                            
هجوم برنيامده اند ولی جاسوسان خبر آورده اند که در آنها جنب و جوشی و نيت مخالفتی با مسلمانان هست همه برای                         

اروانهای تجارتی قريش،  هم برای ضربت وارد کردن، هم برای کسب غنايم و               نيز حمله به ک   .  رسيدن بدين هدف است   
در اين دوره کوتاه است که غالب شرايع اسالم نازل شده               .  هم برای ايجاد رعب و ازدياد شوکت مسلمين الزم می آيد              
 .است و نظاماتی مالی و مدنی و سياسی برقرار گرديده است

آيات مّکی مشعر بر آوردن دين جديدی         «:  ت به حدی که گولدزيهر می گويد        در مکه احکام و شرايعی وضع نشده اس          
آيات مّکی قرآن بيشتر در ترغيب زهد، ستايش خداوند يکتا به صورت نماز، نيکی کردن به ديگران و اجتناب                        .  نيست

 .»است] خوردن و نوشيدن[از اسراف در اکل و شرب 
 : در مکه فقط پنج اصل مقرر شده بود

 رار به رسالتتوحيد و اق -1
 نماز -2
  ولی به شکل انفاق اختياری24زکات -3
 روزه آن هم به روش يهود -4
 حج يعنی زيارت معبد قومی عرب -5

 
يعنی مجازات شرعی وجود نداشت بدين دليل مسّلم که هنوز احکامی صادر نشده » حّد«سيوطی معتقد است که در مکه 

 . بود
 .  حتمًا از سوره های مدنی استهر سوره ای که در آن فريضه ای هست،: جعبری می گويد
 .در قرآن مّکی فقط سخن از بهشت و دوزخ است، حالل و حرام پس از نمو اسالم پديد آمد: عايشه می گويد

تمام احکام و فرايض در ده ساله اخير صادر و مقرر گرديد و اسالم نه تنها به شکل                           .  اما در مدينه امر چنين نيست        
نخستين اقدام، برگرداندن قبله از مسجد االقصی به        .   تشکيل يک دولت عربی فراهم شد      شريعتی نو در آمد بلکه مقدمات     

 .کعبه بود
اين تدبير هم خرج مسلمانان را از يهود جدا کرده و عقده حقارتی را که اعراب مدينه در خود داشتند زايل کرد و هم                               

کعبه عالوه بر اين که مرکز اصنام       .  م داشتند نوعی حميت قومی را در اعراب برانگيخت، چه همه قبايل به کعبه احترا              
 .و ستايشگاه بود، خانه ابراهيم و اسماعيل بود که اعراب خود را از نسل آنان می دانستند

به همين کيفيت شارع اسالم تبعيت از يهود را در امر روزه ترک کرده و روزه معمول آنها را که در دهم محرم انجام                            
 .ده مبدل کرد و سپس تمام ماه رمضان را بدان اختصاص دادمی گرفت، نخست به ايام معدو

احکام راجع به طالق و نکاح، حدود تعيين محارم، ارث، حيض، تعدد زوجات، حد زنا و سرقت، قصاص و ديه و                                 
که غالبًا يا مقتبس از شرايع يهود يا عادات زمان           ...  ساير احکام جزايی و مدنی و هم چنين نجاسات و محرمات و ختنه             

 .اهلی است، با تعديالت و تغييراتی تمام اينها در مدينه مقرر گرديدج

                                                 
زکات بر شتر، گاو، بز، گوسفند و حيوانات اهلی و ذر و             .  آنچه به حکم شرع، فقير و مستحق را دهند و اين کار بر مسلمانان فرض است                    [ 24

  ٩ از سوره ٦٠زکات به حکم آيه مال . سيم و مال التجاره و همچنين بر خرما و انگور تعلق می گيرد و زکات هر يک از اينها را نصابی است                  
 ]سّيدها زکات نمی دهند. برخالف غنيمت، زکات شامل حال خاندان رسول نمی شود. قرآن  مخصوص طبقات معينی از مسلمين است
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احکام مدنی و امور شخصيه هر چند از ديانت يهود و عادات دوره جاهليت رنگ پذيرفته باشد، برای نظم اجتماع و                              
عبادات در  .  مرتب ساختن معامالت غير قابل انکار است و مانند تمام عناصر تمدن ملل از يکديگر رنگ می پذيرند                          

اما انسان متفکر نمی     .  تمام اديان هست و مستلزم نوعی تهذيب، تنظيم شئون، طرز يا کيفيت آن چندان اهميت ندارد                         
 .تواند از فلسفه حج و انجام اعمالی که در آنها سود و موجب عقالنی ديده نمی شود سر در آورد

آيا واقعًا فکر می کرد      .  د معما به نظر می رسد      عزم حضرت محمد در سال هشتم هجری به زيارت کعبه تا حدی مانن                
کعبه خانه خداست يا اينکه برای ارضاء خاطر ياران خود که زيارت کعبه برای آنها عاداتی کهنه و اجدادی بود دست                         
به اين کار زد؟ آيا خود اين تصميم ناگهانی که مواجه با  مخالفت قريش و ممانعت از ورود مسلمين به مکه شد و صلح                           

ست ماننِد حديبيه را به بار آورد، يک نوع صحنه سازی و تدبير سياسی نبود که کثرت عده و شوکت مسلمين را به                          شک
 رخ قريش بکشد و باعث تمايل ضعفا و ساکنان متوسط و غير متعصب مّکيان به دين جديد گردد؟

م خود زده است، چگونه اغلب همان       کسی که دينی تازه و شريعتی جديد آورده و پشت پا به همه معتقدات و خرافات قو                  
 عادات قديم را به صورت ديگری احيا می کند؟

آيا حضرت محمد خداپرست و شارع اسالم که فقط ستايش پروردگار يکتا را هدف اساسی خود قرار داده است و بر                              
: هاده و صريحًا می گويد     و ااساس تقرب را بر فضيلت و تقوی ن          »  قولوا ال اله اال اهللا تفلحوا      «:  قوم خود فرياد می زند     

در تحت تأثير حميت قومی و تعصب نژادی درآمده و می خواهد ستايش خانه اسماعيل                  .  25»ان اکرمکم عنداهللا اتقاکم   «
 را شعار قوميت قرار دهد؟

در هر صورت اين امر به درجه ای شگفت انگيز و به حدی با مبانی شريعت اسالمی مغاير بود که بسياری از                                          
سعی بين صفا و مروه که عادت بت پرستان بوده اکراه داشتند و حفظ اين عادت به زور آيه قرآن بر آنها                          مسلمانان در   

 .قبوالنده شده است
بر حسب روايات مستند عمر که از بزرگترين صحابه پيغمبر و از خوش فکرترين حواريون اوست، گفته است اگر من                     

 .رگز اين سنگ سياه را نمی بوسيدمخودم نمی ديدم که حضرت حجراالسود را می بوسد، ه
من هيچگونه دليل موجهی برای اعمال و               «:   صريحًا می نويسد      26حجت االسالم مطلق و بحق امام محمد غزالی                

در قرآن آيه ای هست که روزنه ای بر روی             .  »مناسک حج نيافته ام ولی چون امر شده است ناچار اطاعت می کنم                 
 :ابی به سئوالها بدهدانديشه می گشايد و شايد بتواند جو

 
يا َاَيَهااّلذيَن آُمنو ِانََّما الُمشِرُکوَن َنَجُس َفالَيقَرُبوا الَمسِجَدالَحراَم َبعَد عاِمِهم هذا َوِان ِخفُتم َعيَلةَّ َفَسوَف ُيغنيُکُم اُهللا               «

 .»ِمن َفصِلِه
به کعبه  )  سال دهم هجرت  (سال  و نبايد پس از اين        ]  نجس و کثيفند  [ای گروه مؤمنان، مشرکان پليدند        ]  يعنی[

 . 27اگر از فقر می ترسيد خداوند شما را به فضل خود بی نياز خواهد ساخت. آيند
 

سوره توبه آخرين سوره های قرآن است       .  بر حسب تفسير جاللين، خداوند با فتوحات و جزيه اعراب را بی نياز ساخت              
 در اين آيه زيارت کعبه را بر طوايف غيرمسلمان حرام      پيغمبر.  و پس از فتح مکه در سال دهم  هجری نازل شده است            

 . می فرمايد
پس مردم مکه ناراضی می     .  آمد و شد طوايف و قبايل عرب وجه ارتزاق اهل مکه و باعث رونق کسب و کار آنهاست                   

پس با  .  دارداز رونق افتادن مکه خطر ارتداد در بر             .  مردم مکه قبيله اويند که غالبًا از ترس مسلمان شده اند               .  شوند
 .بر مسلمين اين خطر از بين می رود] واجب شدن زيارت کعبه در مکه[وجوب 

ولی در هر حال برای مناسک       .  البته اين توجيهی است و معلوم نيست تا چه حد با واقع و نفس االمر منطبق می شود                       
ای خود بلکه شرع پسند نيز نمی        حج يعنی اعمالی که بت پرستان دوران جاهليت انجام می دادند توجيه عقل پسند به ج                  

 :از اين رو شاعر بزرگ عرب و فيلسوف روشنفکر جهانی ابوالعالء معّری می گويد. توان يافت
 

 لزمی الجمار  ولثم  الحجر  و قوم اتوا من اقاصی البالد
 28ايعمی عن الحق کل تا بشر  فو ا  عجبا   من    مقاالتهم

 

                                                 
 ]١٣٠ آيه ٤٩سوره   [ 25
وی ).   م ١١١١  -١٠٥٨(جوقی  محمد بن احمد طوسی مکنی به ابوحامد محمد غزالی و ملقب به حجة االسالم، دانشمند معروف دوره سل                           [ 26

کيميای «در آخر عمر به عرفان روی آورد و آثار فراوانی به فارسی و عربی دارد از جمله                               .  در فقه و حکمت و کالم سرآمد عصر بود               
 ]»احيای علوم الدين«و » سعادت

  ٢٨  سوره توبه آيه  27
را ببوسند، عجب کار مسخره ای، آيا        )  کعبه(ازند، و آنگاه سنگ سياه       مردمان از بالد دور می آيند، تا دسته جمعی سنگ بيند            :  معنی شعر     [ 28

 ]مردمان از ديدن حق نابينا هستند؟
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می است و در مدينه صادر شده است، به خوبی می توان تصور کرد که                  حرمت خمر و قمار که از شرايع خاص اسال          
در مدينه زکات از صورت امر خير و انفاق اختياری به شکل مالياتی               .  مقتضيات اجتماعی باعث صدور آنها شده باشد       
 .در آمد تا جوابگوی هزينه دولت تازه بنياد باشد

ظير آن را نمی توان يافت، حکم جهاد است که نخست به صورت اما قانونی که در هيچيک از شرايع آسمانی و بشری ن         
و پس از آن به شکل صيغه های گوناگون امر و شدت عمل در سوره های مدنی                       »  اذن للمؤمنين القتال  «.  اجازه است 

 .بقره، انفال، توبه و غيره آمده است
ست ولی در سوره های مدنی بقدری آيات قابل توجه و عبرت آنکه در سوره های مّکی نامی از جهاد و قتال مشرکين ني      

قتال و جهاد فراوانست که تصور می شود درباره هيچ امری و حکمی اينقدر تأکيد صورت نگرفته باشد، و اين مطلب                         
يکی بصيرت حضرت محمد بر روحيه اعراب و راه استيالی بر آنها و توجه به اين اصل که جز . دو امر را می رساند  
زيرا خود اين، منتزع    .  ک دولت اسالمی به وجود آورد و در نتيجه يک واحد اجتماعی تشکيل داد              با شمشير نمی توان ي    

از عادات و فطرت قوم عرب است و دوم پايمال شدن حق آزادی فکر و عقيده، يعنی شريف ترين حق انسانی که                                      
 .کردصدای اعتراض بسی از متفکران را بلند کرده است و به آسانی نمی توان آن را توجيه 

آيا به زور شمشير مردم را به قبول عقيده و دينی مجبور کردن کاری پسنديده و با مبادی فاضله عدل و انسانيت                                         
سازگار است؟ بديهی است در جامعه های گوناگون بشری در هر زمان و در هر مکان کمابيش ستم و تباهی موجود                              

نامردمی تر از اين نيست که شاهی يا هيئت حاکمه ای                است ولی از نظر اهل فکر هيچ ستمی تاريکتر، نامعقولتر و                  
. پادشاه يا فرمانروا و يا حکومتی می تواند مخالف خود را از بين ببرد              .  برای مردم حق آزادی فکر و عقيده قائل نباشند        

 و  هر چند مخالف اصول انسانی باشد اما مجبور ساختن مردمی که چون او فکر نند                  .  اين صورتی است از تنازع بقاء      
معذلک در طول تاريخ و در تمام ملل ج           .  مطابق ذوق و مشرب او رآی داشته باشند، قابل چشم پوشی و توجيه نيست                 

حتی عامه مردم   .  هان اين اجحاف به حق مردم روی داده است و اين بی احترامی به شخصيت انسان رايج بوده است                        
اغيان و مستبدان را به کار بسته و تاب شنيدن فکر و                   نيز چنينند يعنی همان استبداد، همان خودکامی و خودرأيی ط               

 .عقيده مخالف معتقدات خود را ندارند و خود اين امر صفحه های تاريک و سياهی را در سرگذشت انسان گشوده است
ته اند و آدميان را کشته اند، سوزانده اند و به زندانهای تاريک انداخته اند، دست و پايشان را قطع کرده اند، به دار آويخ 

نمونه های بارزی که در  عصر خود ما و قرن بيستم روی داده است، وقايع                           .  کشتار دسته جمعی مرتکب شده اند         
 .خونين کشورهای نازی و فاشيست و  کمونيست  است

پس بی احترامی به آزادی فکر و عقيده در همه جهان و ميان همه اقوام صورت گرفته است ولی مطلب قابل مالحظه                           
ال اکراهه  «:  ست که آيا عين روش از طرف کسی که پرچم هدايت را بر دوش گرفته است و در جايی می فرمايد                       اين ا 

ليهلک من هلک   «:   و همچنين می فرمايد     30»لکم دينکم ولی دين   «:   و در جای ديگر به کافران می گويد          29»فی الدين 
انک لعلی خلق    «لقب گرفته و مصداق       »  رحمة العالمين « و از جانب خداوند         31»عن بينة و يحيی من حی عن بينة            

سوره [ شده است، سزاوار و رواست؟ آن هم مردی که در مکه با صدای گرم و پر از ايمان خود سوره بلد                              32»عظيم
 : فرو می خواند33را بر ابواالشد] ١٩ تا ٥ آيات ٩٠
 

 َيُقوُل َاهَلکُت ما ًال َلَبدًا، َاَيحَسُب َان َلم َيَرُه َاَحُد َاَلم َنجعَل              َلَقد َخَلقَنا اِلانساَن ِفی َکَيٍد َاَيحَسُب َان َلن َيقِدَر َعَليِه َاَحدُ           «
َلُه َعينين َوِلسانًا َو َشَفَتيِن َو َهَديناُه النَّجدَييِن َفَال اقَتَحَم الَعَقَبَة َو ما َادريَک َما الَعَقَبَة َو ما َادريَک َما الَعَقَبُة َفکَّ                               

َيوٍم ذی َمتَغَبٍة َيتيمًا ذا َمقَرَبٍظ َاو ِمسکينًا ذاَمتَرَبٍة ُثمَّ کاَن ِمَنالَّذيَن آَمُنو َو َتواَصوا ِبالّصبِر َو                          َرَقَبَة َاو ايثعاُم ِفی       
 «...َتواَصوا ِبالَمرَحَمِة اُوِلدَک َاصحاُب الَميَمَنٍة

 
 راجع به مرد زورمند و      .دريغ که ترجمه اين آيات خوش آهنگی که نيروی خطابی محمد را نشان می دهد دشوار است                  

رنج و مشقت مالزم وجود     «:  پولداری که زور و پول خود را برتر از محمد و اسالم و روحانيت او می داند می گويد                      
آيا می پندارد کسی     .  آيا او می پندارد که هيچکس بر او توانايی ندارد؟ می گويد من مال بسيار تلف کردم                      .  آدمی است 

دو چشم بينا عطا نکرديم و او را زبان و دو لب نبخشيديم؟ و راه خير و شّر را به او ننموديم؟  بدان آگاه نيست؟ آيا به او       
رهايی از دشواری و کار خوب، آزاد کردن بنده است در راه              .  او نمی داند دشواری چيست و راه رهايی از آن چيست            

باشد بدين روش به خدا . ه جای آوردن استخدا و به ياری مستمندان شتافتن، َگرد از چهره يتيمی زدودن و صله رحم ب              
 .»ايمان آورند و يکديگر را به اهميت صبر و مهربانی با خلق سفارش کنند که آنها شايسته رستگاری و سعادتند

                                                 
 ]٢٥٦ آيه ٢سوره   [ 29
 ]٤٤ آيه ٨سوره   [ 30
 ]١٠٧ آيه ٢١سوره   [ 31
 ]٤ آيه ٦٨سوره   [ 32
يستاد و مبلغ هنگفتی جايزه معين می کرد برای کسی که             در بازار عکاظ بر فرشی می ا       .    می گويند ابواالشد تناور و زورمند و مالدار بود             33

علی .  جوانان هجوم می آوردند و فرش را از هر سو می کشيدند تا پاره می شد و او از جايش تکان نمی خورد                          .  فرش را از زير پای او بکشد       
 دشتی
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مردی که در مکه با چنين لحن گيرا و سرشار از رأفت و روحانيت سخن می گفت، در مدينه به تدريج تغيير روش می                    
 : دهد و می فرمايد

 
 .»ُکِتَب َعَليُکُم الِقتاُل«
 .34بر شما واجب شد] قتل و کشتار[جهاد ] يعنی[

 
 .»قاِتُلوا اّلذيَن ال ُيؤِمُنوَن«
 .35]بکشيد غير مؤمنان را[با غير مؤمنان مبارزه کنيد ] يعنی[

 
 .»َوَمن َيبَتِغ َغيَراِالسالِم دينًا َفَلن ُيقَبَل ِمنُه«
 .36ستجز اسالم دينی پذيرفته ني] يعنی[

 
 .»َفِاذا القَِيُتُم الَّذيَن َکَفُروا َفَضرَب الرَّقاِب َحّتی ِاذا َاثَخنُتُموُهم َفُشّدُوا الَوثاَق«
اسيران را محکم ببنديد که قادر به       .  کفار را هر کجا يافتيد گردن بزنيد تا زمين از خونشان رنگين شود             ]  يعنی[

 .37فرار نباشند
حتی در که هنوز خواص آهن معلوم نبوده و در مدينه               .  ط در مدينه نازل شده است       دهها آيه از اين قبيل و شديدتر فق          

 :است که خداوند می فرمايد
 

 .»َو َانَزَلنا الَحديَد فيِه َبأُس َشدُيد َو َمناِفُع ِللّناِس َو ِلَيعَلَم اُهللا َم َينُصُرُه َو ُرُسَلُه ِبالَغيِب«
رای مردم سودمند نيز تواند بود تا خداوند بداند چه کسانی او و                  آهن را فرستاديم برای ترساندن که ب         ]  يعنی[

 .38پيامبرش را ياری می کنند
 

توجه به اين امر نداشته تا بتواند       »  اليشعله شأن عن شأن   «گويی در مکه آهن نبود يا خداوند عليم و حکيم، خداوندی که              
 :به پيغمبر دستور می دهدمکه، ] در[از اين رو، در آنجا، . دشمن خود و رسولش را بازشناسد

 
َادَع ِالی َسبيُل َرّبَک ِبالِحکَمِة َو الَموِعَظِة الَحَسَنِة َو جاِدلُهم َباّلتی ِهی َاحَسُن، ِانَّ َربََّک ُهَو َاعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن                         «

 .»َسبيِلِه َو ُهَو َاعَلُم ِبالُمهَتديَن
اه خدا بخوان با مالطفت و خردمندی با آنها بحث و              را با حکمت و پندهای نيکو به ر         )  مشرکان(آنان  ]  يعنی[

 .39خداوند خود داناتر است که چه اشخاصی گمراهند و چه اشخاصی راه راست در پيش گرفته اند. جدل کن
 
 

بدين ترتيب اسالم رفته رفته از صورت دعوتی صرفًا روحانی به دستگاهی مبدل شد رزمجو و منتقم که نشو و نمای                           
 .ناگهانی، کسب غنايم و امور مالی آن بر زکات استوار گرديدآن بر حمله های 

بسياری از حوادث ده ساله هجرت از قبيل کشتن اسيران با قتلهای سياسی که با امر حضرت محمد صورت گرفته و                             
 پس از جنگ. ناقدان خارجی را به اعتراض کشانيده است، به منظور استوار ساختن تحکيم مبانی دولت دينی بوده است            

مالی که اسيران برای رهايی     [آيا از آنها فديه     .  و پيغمبر مردد بود با آنها چه کند        ]  ند[بدر اسيرانی به دست مسلمين افتاد      
آزادشان کند تا از اين راه پولی به جيب مجاهدان برسد يا چون برده نگاهداريشان کند يا به                               ]  و[گرفته  ]  خود بدهند 

 زندانشان افکند؟
 بين و فکری مآل انديش و با قّوت سجايا و حّدت بصيرت به اوضاع می نگريست و می توان او                        عمر که با ديدی واقع    

را از بنيانگذاران اسالم و دولت اسالمی ناميد، معتقد به کشتن آنها بود زيرا فديه گرفتن و آزاد کردن آنها را خالف                                 
اما .   کينه بيشتری به جنگ برمی خيزند         مصلحت می دانست و معتقد بود در آن صورت به مخالفان می پيوندند و با                      

نگاهداری آنها چه به شکل برده و چه به شکل زندانی مستلزم خرج است و پيوسته متضمن خطر فرار و ملحق شدن                             
به همين  .  در صورتی که با کشتن آنان رعبی در قبايل افتاده و شوکت اسالم افزوده می شود                .  آنها به دسته مخالف است    

 :فال نازل گرديد ان٦٧مناسبت آيه 

                                                 
، ٩١ و   ٧٧سوره نساء آيات     :  از جمله .  ت می شود  آيات فراوانی در مورد کشتار غيرمؤمنين در قرآن ياف           .  [٢٤٩ و    ٢١٧  سوره بقره آيه         34

 ...] و ٢٧ و ٢٦، سوره احزاب آيات ١٢٢، سوره توبه آيه ٢٥، سوره محمد آيه ١٢، سوره انفال آيه ٣٧سوره مائده آيه 
 ٢٩  سوره توبه آيه  35
 ٨٥  سوره آل عمران آيه  36
 ٤  سوره محمد آيه  37
 ]٢٥سوره حديد آيه   [ 38
 ١٢٥  سوره نحل آيه  39
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 .»ما کاَن ِلنَّبِی َان َيُکوَن َلُه َاسری َحّتی ُيثَخِن ِفی اَالرِض َتريُدوَن َعَرض الدُّنيا َو اُهللا ُيرُيد االِخَرَة«
. خون ناپاکان ريخته شود   .  که اسيران را با گرفتن فديه آزاد کند       ]  شايسته نيست [پيغمبر را نرسيده است     ]  يعنی[

 .استفاده از وجه فديه آنها را می خواهيد و خداوند سرای آخرت را برای شما) نصاحبان اسيرا(شما 
 
 

 کشتن دو اسير
از مشاهده اين دو تن پيغمبر به ياد مخالفت و شرارت           .  از جمله اسيران بدر، عقبة بن ابی معيط و نضربن حارث بودند            

از اين رو به     .  د بود و مقداد طمع به فديه داشت          نضر اسير مقدا   .  آنها در مکه افتاده، امر کرد گردن آن دو را بزنند                
مگر فراموش کرده ای که اين پليد          :  پيغمبر گفت .  يعنی حق من است و جزء غنايم         .  اين اسير من است     :  پيغمبر گفت 

قرآن را شنيديم اگر     ما  ]  يعنی[»  َقد َسِمعنا َلو َنشاُء َلُقلنا ِمثَل هذا ِاَن هذا ِاّلا َاساطيُر اَالوَّلينَ                  «:  درباره قرآن گفته است     
 .40چيزی نيست] کهن[بخواهيم نظير آن را خواهيم گفت، اينها جز افسانه های کهنه 

. مقداد دم در کشيد و نضربن حارث را گردن زدند          .  به سابقه اين جمله ناچيز خون او هدر و محکوم به مرگ می شود               
پس بچه هايم   «:  عقبه از وحشت فرياد زد    .  کرددر منزل بعدی، عقبه را احضار و عاصم بن ثابت را امر به کشتن وی                 

 ].آتش[» الّنار«: فرمود» چه می شوند؟
در فتح مکه دستور عفو عمومی صادر شد ولی پيغمبر چند تن را مستثنی کرد و امر فرمود آنها را هر کجا يافتند                                      

 .41بکشند، هر چند به پرده های کعبه پناه برده باشند
ل، مقبس بن صباب، عکرمه پسر ابوجهل، حويرث بن نقيذ بن وهب و ششمی عبداهللا                    صفوان بنی اميه، عبداهللا بن خط      

ولی گاهی آخر آيات را با اجازه پيغمبر          .   نام داشت که مدتی در مدينه از نويسندگان وحی بود             42بن سعد بن ابی سرح     
پيغمبر . »واهللا عليم حکيم  «يم  چطور است بگذار  :  ، او می گفت   »واهللا عزيز حکيم  »:  مثًال پيغمبر گفته بود   .  تغيير می داد  

به اين دليل که چگونه ممکن است وحی         .  پس از تکرار چند تغيير از اين قبيل از اسالم برگشت            .  می گفت مانعی ندارد   
اين مرد را دو جاريه بود به نام فرتنا و قريبه که             .  الهی با القاء من تغيير کند و از مدينه به سوی قريش رفته، مرتد شد                

همچنين دو زن ديگری به نام هند بنت عتبه و ساره              .  هر دو کشته شدند   .  در هجو پيغمبر زمزمه می کردند      تصنيفهايی  
 .موالة عمروبن هاشم از بنی عبدالمطلب که در ايام اقامت پيغمبر در مکه وی را بسی آزار داده بود به قتل رسيدند

عثمان چند روزی او را مخفی کرد تا         .  ی پناهنده شد  عبداهللا بن سعد بن ابی السرح که برادر رضاعی عثمان بود، به و              
پيغمبر پس از مدتی سکوت      .  آنگاه او را نزد پيغمبر آورده و استدعای عقو او را کرد               .  جوش و خروشها تسکين يافت     

عبداهللا مجددًا اسالم آورد و سپس با عثمان از محضر پيغمبر                  .  يعنی با اکراه شفاعت عثمان را پذيرفت          .  َنَعم:  فرمود
 .بيرون شدند

اسالم او اجباری و از ترس بود و من از قبول            :  فرمود.  پس از رفتن آنها علت سکوت طوالنی را از حضرت پرسيدند            
آن اکراه داشتم و منتظر بودم يکی  از شماها برخيزد و گردن او را بزند زيرا قبًال او را مهدورالّدم فرموده و گفته بودم         

 .ه پرده کعبه آويخته باشدهر کجا يافتيد بکشيد، هر چند ب
پيغمبر خدا نمی تواند چشمان خيانتکار داشته        :  چرا با چشم اشاره ای نفرمودی؟ حضرت فرمودند        :  يکی از انصار گفت   

در خالفت  ]    عبداهللا بن سعد بن ابی السرح      [همين شخص   .  يعنی ظاهرًا سکوت کند اما با چشم امر به کشتن دهد             .  باشد
مأمور فتح شمال آفريقا بودند و در اين مأموريت شايسته و سزاوار از کار بيرون آمد و از                عثمان سردار سپاهی شد که      

 .همين رو عثمان، عمروبن العاص را از حکومت مصر عزل کرد و او به جايش والی مصر شد
 
 

 قتلهای سياسی
ر نگران شده به مکه رفت کعب بن االشرف از يهودان بنی النضير بود که پس از جنگ بدر از بسط نفوذ و قدرت پيغمب   

و با قريش همدردی و به جنگ تشويقشان می کرد، پس از برگشتن به مدينه به شيوه خود با زنان مسلمان به مغازله                                
من لی بابن االشرف، کيست که کار اين پليد را بسازد؟ محمد بن                    :  پيغمبر اين مطلب را بهانه کرده فرمود          .  پرداخت

پنج نفر از قبيله اوس را با وی          .  اگر می توانی بساز    :  حضرت فرمود .  را می سازم  من کار او     :  مسلمه برخاست گفت  
سپس .  همراه کرد که يکی از آنها ابو نائله برادر رضاعی کعب بود تا بدين حيله کعب بدگمان نشده از خانه بيرون آيد                          

 .برويد به نام خدا، خدا يار شما باشد: آنها را تا خارج شهر مشايعت کرده گفت

                                                 
 ٣١  سوره انفال آيه  40
 ]٤٢  رجوع کنيد به سيره ابن هشام، جلد دوم، صفحه  41
بعدها ادعا می کرد که در آيات قرآن جمالتی از خود اضافه کرده و احاديث                      .  عبداهللا ابن سعد ابن ابی سرح کاتب وحی رسول اهللا بود                   [ 42

 ] از ابوالقاسم پايندهمراجعه کنيد به مقدمه نهج الفصاحه. جعلی فراوانی منتشر کرد
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طبيعی است کعب به واسطه ابونائله بدگمان نشد و از خانه بيرون               .  ه پنج نفری شبانه به راه افتاد تا به خيبر رسيد             دست
آنگاه پنج تن بر سرش ريخته کارش را             .  آمد و با دوستان چرب زبان گرم گفتگو شد تا از حصار خيبر دور شدند                         

 . 43تظر خبر خوش بودوقتی به مدينه رسيدند، پيغمبر هنوز بيدار و من. ساختند
خزرجيان از پيغمبر اجازه خواستند تا سالم بن ابی الحقيق را . سالم بن ابی الحقيق از دوستان قبيله اوس بود ]  ابی رافع [

پيغمبر اجازه داد و عبداهللا بن عتيک را به رهبری             .  که يکی از سرشناسان يهود و هم پيمان با طايفه اوس بود بَکشند                 
 نيز مأموريت خود را به نحو دلخواه انجام دادند و سالم بن ابی الحقيق را کشتند و هنگامی که                                 آنان.  آنها برگماشت 

 . 44»اهللا اکبر«: برگشتند و به پيغمبر خبر دادند از خوشحالی فرياد زد
د ش]  يسيربن زرام [عبدالبه بن رواحه مأمور کشتن يسير بن برزام          ]  بن ابی الحقيق  [و سالم   ]  اشرف[پس از کشتن کعب     

خالد بن سفيان هذلی در نخله مردم را بر ضد محمد           .  زيرا او در بنی غطفان مردم را به جنگ با محمد تشويق می کرد              
 .45امر فرمود عبداهللا بن ُاَنيس کار او را بسازد و او نيز چنين کرد. برمی انگيخت

از طرف پيغمبر   ]  عبداهللا بن حدرد  [عبداهللا بن جدر    .  رفاعة بن قيس طايفه قيس را به مخالفت با محمد تحريک می کرد              
. بدين ترتيب که نخست در کمين او نشست و با تبری وی را از پای در آورد                  .  مأمور شد سر او را بياورد و چنين کرد         
 .سپس سرش را بريده نزده حضرت آورد

ون توفيق نيافته   ولی ابوسفيان مطلع شده جان به سالمت برد و چ             .  مأمور قتل ابوسفيان گرديد    ]  ضمری[عمروبن اميه    
 .46بود، عمرو در برگشتن به مدينه، قريشی بيگناه و مرد ديگری را کشت

 به جرم آنکه متلکی گفته و پيغمبر را در شعری هجو کرده بود، به                     47پيرمرد صد و بيست ساله ای به نام ابو عفک             
کشته شد و در پی آن       »  ثمن لی بهذا الخبي    «و به دستور حضرت رسول که فرمودند           ]  بن عدی [دست سالم بن عمير      

 . دختر مروان که قتل آن پيرمرد او را به گفتن ناسزايی درباره پيغمبر کشانيده بود، به قتل رسيد48عصماء
پس از  .  ابو عزة الجمحی و معاويه بن مغيره که از اسرای بدر بودند ولی امان يافته بودند در مدينه زندگی می کردند                          

محمد بی درنگ به    .  مرا ببخش يا آزاد کن    ]  يعنی.  [»اقلنی«:  ابو عزة به محمد گفت    .  شکست احد معاويه ناپديد شده بود      
زبير امر کرد گردنش را بزند و کسی به دنبال معاوية بن مغيره فرستاد تا بر او دست يافته به قتلش برسانند و اين                                     

 .دستور نيز اجرا شد
پس از تغيير وضع و مشاهده       .   بود که اسالم آورده بود      از سران خزرج  ]  عبداهللا بن سعد بن ابی سرح       [عبداهللا بن ابی     

از .  بسط نفوذ اجتماعی و سياسی پيغمبر سخت ناراحت شده بود تا به حدی که ديگر از خلوص و ايمان نشانی نداشت                          
پيغمبر نيز مکشوف شده بود و حتی عمر          ]  وی بر [نفاق و دسيسه     .  اين رو او را در رأس منافقان به شمار می آورند              

خداوند تو را برای ما فرستاد که از شّر          .  با وی مدارا کن   «:  ولی سعد بن عباده به پيغمبر گفت       .  م به قتل وی بود     مصم
 . 49»رياست طلبی او راحت شويم وگرنه برايش در صدد تهيه مهره و درست کردن ناجی بوديم

 رأی تو رفتار کرده و         روزی حضرت محمد به عمر می گفت اگر به              «:  محمد حسين هيکل در اين باب می نويسد            
ولی رفتار او طوری ناپسند شده است که اگر            .  عبداهللا بن ابی را کشته بودم، کسانی به خونخواهی وی برمی خاستند                

حتی پسر عبداهللا بن ابی به پيغمبر         «:  و باز در همين باب می نويسد        .  »فرمان دهم، همان کسانش او را خواهند کشت          

                                                 
طبری در شرح وقايع  اين سال، تاريخ دقيق اين ترور را در ماه ربيع االول اين سال                    .  قتل کعب بن اشرف در سال سوم هجری روی داد              [ 43

 نقشه   مفصًال ماجرای ترور کعب بن اشرف و جزئيات            ٨٣ تا    ٧٩جلد دوم صفحه     »  سيره  ابن هشام    «ابن هشام در کتاب خود         .  ذکر می کند   
 . گروه ترور را شرح داده و حتی می نويسد رسول اهللا تروريستها را مجاز ساخت که هر چه صالح می دانند انجام دهند

بر خالف  (يا رسول اهللا ما برای انجام اين کار ناچاريم سخنانی                 :  عرض کرد )  سرکرده گروه ترور   (محمد بن مسلمه      «:  ابن هشام می نويسد     
تاريخ تحليلی اسالم جلد يکم صفحه      .  »باکی نيست، هر چه می خواهيد بگوييد که برای شما جايز است            :  فرمود.   کنيم بر زبان جاری  )  عقيده خود 

 ]١٣٦٨ ، تأليف دکتر محمود طباطبايی اردکانی، انتشارات اساطير، ١٣٥
 ]١٨٦جلد دوم، صفحه » سيره ابن هشام«رجوع کنيد به   [ 44
ابن هشام می نويسد رسول اهللا به پاس اين خدمت عصايی              .  ٣٩٦ و   ٣٩٥جلد دوم صفحه    »  بن هشام سيره ا «رجوع کنيد به ترجمه کتاب           [ 45

اين عصا نشانه ميان من و تو در روز قيامت است و همانا                    «:  به رسم جايزه به عبداهللا ُاَنيس، قاتل خالد بن ُسفيان هذلی می دهد و می گويد                        
 .]»کيه زده اندکمترين مردم در آن روز کسانی هستند که به عصا ت

مأمور کشتن ابوسفيان رييس    »  در جاهليت مردی آدمکش و شرور بود       «)  ١٠٤٨جلد سوم صفحه    (عمروبن اميه که به قول تاريخ طبری             [ 46
عثمان «عمرو بن اميه در راه بازگشت به مدينه، شخصی از قريش به نام                 .  ولی او از نقشه ترور خود مطلع شد و فرار کرد             .  طايفه قريش شد  

را با حيله کشت و سپس چوپان يک چشمی را که گفته بود هرگز دين اسالم را نخواهد پذيرفت در خواب غافلگير کرد و به                                              »  ن مالک  ب
پس از آن نيز دو تن ديگر از مردم بيگناه مکه برخورد               .  »کمان خود را در چشم سالم او فرو کردم که از پشت سر در آمد                   «اعتراف خودش   

طبری از قول عمرو بن اميه می          .  ی کنند يکی را می کشد و ديگری را به اسارت به مدينه نزد رسول اهللا می برد                           کرد اما چون مقاومت م      
تاريخ طبری جلد سوم،      .  »آنگاه مرا ستود و دعای خير کرد          .  پيامبر در من نگريست و چنان بخنديد که همه دندانهايش نمايان شد                    «:  نويسد

 ]١٠٥٠صفحه 
متآثر شده، شعری در مذمت رسول        »  حارث بن صامت  « که به دليل ترور پنهانی و توطئه آميز شخصی به نام                 ابو عفک شاعر يهودی        [ 47

 ]٤١١جلد دوم، صفحه » سيره ابن هشام«رجوع کنيد به . به جزای همين گناه، رسول اهللا فرمان ترور او را می دهد. اهللا می سرايد
 وی به دليل اشعار انتقادی که در مذمت قتل عام يهوديان و همچنين ترور ابو عفک  به                      .عصماء دختر مروان، شاعری آزاده و دلير بود             [ 48

ُعمير شبانه به خانه عصماء می رود و او را می              .  ُعمير بن عدی را مأمور کشتن او می کند          «قول سروده بود، به نوشته ابن هشام رسول اهللا            
رجوع .  »ای ُعمير، خدا و رسولش را ياری کردی          «:  محمد می گويد   .   رساند کشد و صبح زود خبر کشته شدن عصماء را به رسول اهللا می                  

 ] » سيره ابن هشام« جلد دوم کتاب ٤١٢کنيد به صفحه 
 ]١١٨٧صفحه » تاريخ طبری«و نيز به جلد سوم . ٢٧٢ و ٢٧١صفحه » سيره ابن هشام«رجوع کنيد به کتاب   [ 49
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، خود مرا مأمور کن زيرا اگر ديگران به امر قيام کنند من بر حسب رسم و معمول گفت اگر می خواهی پدرم را بکشی  
 . »عرب مجبور خواهم شد به خونخواهی او برخيزم

 َفماَلُکم ِفی الُمناِفقيَن ِفَئَتيِن َواُهللا َارَکَسُهم ِبما َکَسُبوا َاُتريُدوَن َان َتهُدوا َمن            «:   سوره نساء  ٨٨اما سيوطی در شأن نزول آيه        
آيا می خواهی کسی را که خدا گمراه         .  شما را چه که درباره منافقان دو دسته شده ايد، آنها مردودند            ]  يعنی.  [»َاَضلَّ اهللاُ 

مقصود عبداهللا بن ابی است که پيغمبر از وی به تنگ آمده فرمود کيست که مرا از                 :  کرده است، هدايت کنيد؟ می نويسد     
ر من است و مخالفان مرا در خانه خويش گرد می آورد نجات دهد؟ ولی                      شّر وجود شخصی که پيوسته در صدد آزا          

 .50ميان اوس و خزرج دو دستگی افتاد و همين امر او را از کشتن نجات داد
. گاهی نيز يا از راه خوش خدمتی يا از راه غرض شخصی کسی را می کشتند و به حساب اسالم گذاشته می شد                                        

روزی پيغمبر  .   با مسلمانان آمد و شد می کرد و روابط خوبی هم داشت پيش آمد                چنانکه اين امر برای تاجر يهودی که       
محيصة ابن مسعود از جا جست و ابن نيه بی گناه را بکشت و                 !  بر هر يک از رجال يهود دست يافتيد، بکشيد          :  فرمود

 . جز برادرش کسی او را بر اين کار مالمت نکرد
اه اندازند به حضرت خبر رسيد که جمعی در خانه شويلم يهودی اجتماع                 هنگام جنگی که می خواستند با روميان به ر           

آنها آن خانه را محاصره کرده آتش . دارند، طلحه را با عده ای مأمور کرد] مشورت[می کنند و عليه اين جنگ کنکاش  
ت ک به واسطه     سوره برائة راجع به کسانی اس       ٨١آيه  .  (فقط يک نفر توانست فرار کند که او هم پايش شکست             .  زدند

گفتند در  ]  يعنی.  [»َوقاُلوا ال َتنِفروا ِفی الَحرَّ ُقل ناُر َجَهنََّم َاَشدُّ َحَرراً          «:  گرمای شديد نمی خواستند در جنگ شرکت کنند        
 .51)گرما به جنگ نرويد، به آنها بگو آتش دوزخ بسی سوزانتر است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ]»ابن هشامسيره «پيرامون ترورهای سياسی نگاه کنيد به   [ 50
 ٨١  سوره برائت يا توبه آيه  51
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 نبّوت و امارت

 
 
 
 کسی بخواهد محمد را در کسوت نبوت مشاهده کند، ناچار بايد به سوره های مّکی مخصوصًا بعضی از آنها چون                        اگر

 .روحانيت مسيح به شکل درخشانی از آيات آنها ساطع است. سوره مؤمنون، سوره نجم و امثال آن مراجعه کند
يند بايد به سوره های مدنی مانند بقره، نساء،          برعکس اگر بخواهد محمد را بر مسند امارت و رياست و قانونگذاری بب               

 .حمد و مخصوصًا سوره توبه روی آورد
بنی مصطلق آثار   ]  قبيله[سه چهار سال پس از هجرت مخصوصًا پس از تصفيه يثرب از يهود مدينه و منکوب کردن                       

 .امارت هم از احکام و هم از رفتار خود محمد ظاهر می شود
که دختر حی بن اخطب خواب دايد ماه به دامن وی فرود آمده است و خواب خود را برای در سيره ابن هشام آمده است       

تو «:  شوهر در خشم شده چنان سيلی بر صورت او نواخت که برق از چشمش جهيد و فرياد زد                    .  شوهر خود نقل کرد   
 .از قضا پس از فتح خيبر به جمع زنان پيغمبر پيوست. »آرزو داری زن پادشاه حجاز شوی

تو بهتر می دانی که : گويند هنگامی که يکی از متعينان يهود به نام عبداهللا بن سالم مسلمان شد، يهودان به وی گفتند   می  
 .آقای تازه تو پيغمبر نيست، بلکه شاه است. نبوت در بنی اسرائيل است نه در عرب

عباس به وی . ات کشوری بيکران دارد   برادرزاده  :  ابو سفيان هنگام اسالم آوردِن اجباری به عباس بن عبدالمطلب گفت          
 .اين قلمرِو نبوت است: جواب داد

عمر يکی از بزرگترين و برجسته ترين شخصيتهای اسالم و مورد اعتماد و احترام پيغمبر بود و همان کسی است که                          
راحت در سالهای اول بعثت پيغمبر آرزو داشت که در جرگه مسلمانان درآيد زيرا به قوت سجايا و شجاعت و ص                                   

 برآشفت و آن معاهده را شکست و رسوايی خواند، چه قريش تمام شرايط خود را                 52پس از صلح حديبيه   .  موصوف بود 
. »ثکلتک امک «:  عمر در اين بحث به حدی تندی کرد که پيغمبر برآشفت و با خشم فرياد زد                     .  بر محمد قبوالنده بود    

 .ل خشم پيغمبر دم فرو بستو عمر بی درنگ در مقاب. مادرت به عزايت بنشيند] يعنی[
اين محمدی که صلح حديبيه را امضاء کرده است، آن محمد دوازده سال قبل که آرزو می کرد اشخاصی چون عمر و                          

 .حمزه اسالم آورند نيست
عقب نشينی و تسليم به دستور قريش را پيروزی درخشان » انا فتحنا لک فتحا مبينا  «اين محمد با نازل کردن سوره فتح        

امد و همه نيز قبول می کنند و حتی ابوبکر باوقار و پختگی ذاتی ، خشم و نارضايی عمر را فرو می نشاند و او                              می ن 
 .را متقاعد می کند

صلح حديبيه نوعی عقب نشينی بود و از اين رو عمر خشمگين شد ولی در همين حال اين صلح تدبير سياسی حضرت                         
 رو آن را پذيرفت که مطمئن نبود در صورت درگيری جنگ، قريش                رسول را نشان می دهد و می توان گفت از اين             

در فکر او مسالمت و متارکه بی خطر بهتر از مجادله مشکوک است زيرا                    .  و منکوب شوند   ]  خوار و زبون   [مخذول  
اگر در ستيزه جويی شکست می خوردند، قريش جری شده و اعراب نگران از ازدياد نفوذ وی، با آنها همدست گشته و                 

شايد تمام اين مالحظات     .  ودان زخم خورده نيز بديشان ملحق می شدند و کار محمد و يارانش به سختی می گراييد                        يه
او .  خردمندانه در ذهن شخصی گذشته باشد که ديگر در مقام حادثه جويی نيست و بلکه در صدد تأسيس دولتی است                           

ر قوت و شوکت او افزوده شود و بی دردسر و بدون خطر تمام شروط قريشيان را می پذيرد بدين اميد که تا سال آينده ب   
 .شکست، حج را برای خود و يارانش تأمين کند

اگر .  شايد اقدام شجاعانه او پس از صلح حديبيه اين نظر و فرض ما را تأييد و تدبير کشورداری وی را مسجل کند                                
ا قريش ممکن است بسياری از مهاجران       در جنگ ب  .  درگيری با قريش امری مشکوک باشد، هجوم به خيبر چنين نيست          

ورزند ولی هجوم به    ]  کوتاهی و سهل انگاری   [به واسطه قرابت با اعراب قريش يا نفوذ قريش در آنها در جنگ تهاون                 
 :مخصوصًا که غنايم فراوان نيز به آنها وعده داده شده است. آخرين سنگر يهود چنين نيست

 

                                                 
قريش که از آن با خبر شده بودند، مجهز شده در مقام             .    به سال شش هجری پيغمبر و عده زيادی از مسلمانان به قصد حج راهی مکه شدند                    52

ها و قريش روی داد که منتهی به صلح            مسلمانان در دو فرسخی مکه متوقف مانده، مذاکراتی ميان آن             .  منع مسلمانان از ورود به مکه برآمدند         
 علی دشتی. حديبيه گرديد و بنا بر آن مسلمانان می بايستی آن سال برگردند و سال بعد بدانها اجازه زيارت خانه کعبه داده شود
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َوَاثا َبُهم َفتحًا َقريبًا َو َمغاِنَم َکثيَرُة         ...  ِاذُيبا ِيُعوَنَک َتحَت الشََّجَرِة َفَعِلَم ما فی ُقُلوِبِهم          َلَقد َرِضَياُهللا َعِن الُمؤِمنيَن       «
 .»مَيأُخُذُوَنها َو کاَن اُهللا َعزيزًا َحکيمًا َوَعَدُکُم اُهللا َمغاِنَم َکثيَرُة َتُاُخُذوَنها َفَعَجَل َلُمم هِذِه َو َکفَّ َايدَی الّناِس َعنُک

 با تو پيمان بستند و آنها شايسته پيروزی و غنيمتهای           53خداوند راضی است از مؤمنانی که زير درخت       ]  يعنی[
بدين ترتيب پيغمبر داستان حديبيه را      .  (غنيمتهای بی شمار را به شما وعده می دهد         )  خداوند(بی شمارند و او     

 .54و شما را از شّر مردم پناه داد) حل کرد
 

از صلح حديبيه به سرعت به مدينه بازگشت و بيش از پانزده روز برای بسيج جنگ خيبر در مدينه                             از اين رو پس       
بخصوص که دست يافتن به         .  نماند زيرا می ترسيد اختالف نظر مسلمانان درباره صلح حديبيه به مشاجره انجامد                        

 .تسليم در مقابل قريش را از بين بردغنيمتهای فراوان خيبر مسلمانان را کامًال به خود مشغول کرد و اثر مماشات و 
از آيه پانزده سوره فتح چنين بر می آيد که حرص و اميِد دست يافتن به غنايِم خيبر چنان شوق و هيجانی در دل اعراب   
انداخته بود که آنهايی که در مقابله با قريش سستی ورزيده بودند، اکنون می خواستند به مجاهدان اسالم در حمله به                                

 :پيوندندخيبر ب
 
 »...َسَيُقوُل الُمِخلَُّقوَن ِاذا انَطَلقُتم ِالی َمغاِنَم َلَتأُخُذُو هاَذُرونا َنتَِّبعُکم«
 .متخلفين خواهند گفت وقتی برای کسب غنايم می رويد اجاه دهيد ما هم دنبال شما بياييم] يعنی[
 

 :در آيه بعد خداوند به پيغمبر می فرمايد
 
 .» اَالعراِب َسُتدَعوَن ِالی َقوٍم اُولی َباٍس َشديٍدَقل ِللُمَخلَّفيَن ِمَن«
بگو شما با مردمانی توانا و         )  کسانی که در جنگ با قريش سستی نشان داده بودند               (به اين متخلفين      ]  يعنی[

مردانه در جنگ شرکت     (اگر اطاعت کنيد     .  جنگاور که يا بايد کشته شوند و يا تسليم گردند مواجه می شويد                 
 .ش نيکو خواهيد داشت و اگر باز همچون گذشته تهاون ورزيد دچار عذاب خواهيد شدپادا) کنيد

 
مسلمانان روز نخستين به دژ سام بن مشکم حمله بردند و قريب پنجاه تن از آنان کشته                       .  خيبر مرّکب از چند قلعه بود       
سپس عمر بدان حمله کرد و . پيش نبردابوبکر با عده ای به قلعه ناعم هجوم کرد و کاری از . شدند تا بر آن دست يافتند

سپس بر قلعه زبير آب بستند و ساکنين آن برای جنگ بيرون               .  شکست خورد تا سرانجام علی بن ابيطالب آن را گشود           
چند قلعه ديگر را يکی پس از ديگری گشودند تا رسيدند به دو قلعه ساللم و وطيح که زنان و                        .  شدند و عاقبت گريختند   

 .دندکودکان در آن بو
ناچار يهودان امان خواستند و پيغمبر رضايت داد که از ريختن خون آنها صرفنظر شود و اراضی و مزارع آنان از آن          

 .نهايت در تصرف يهود باشد، مشروط بر آنکه نصف عوايد را به مسلمانان بدهند. مسلمانان گردد
مان کسی که خواب ديد ماهی به دامن وی            ه(از جمله غنائمی که نصيب پيغمبر شد، صفيه دختر حی بن اخطب بود                     

که در مراجعت به مدينه حضرت      )  فرود آمده و از شوهر خود کنانة بن ربيع به خاطر نقل اين خواب سيلی خورده بود                  
 .با وی هم بستر شد

فدک از خيبر درس عبرت گرفته بدون جنگ تسليم شد و قبول کرد که نصف دارايی خود را به عنوان خالصه رسول                           
 .زيرا غنايمی که بدون جنگ به دست می آمد از آن رسول اهللا بود.  تسليم کنداهللا

تسليم شده به دادن جزيه رضايت دادند و بدين طريق پيروزی بر شمال              »  تيما«و  »  وادی القری «همچنين قبايل يهودی    
 .حجاز محمد را مسّلم شد

خست بنی غطفان را که ممکن بود به کمک يهودان خيبر           اين را بايد افزود که در حمله خيبر محمد تدبير به خرج داده ن              
بشتابد و در آن صورت کار مسلمين دشوار شود با خويشتن همراه کرد و قرار گذاشت نيمی از غنايم خيبر را بدانها                               

اين جريان  و حوادث ديگری نشان می دهد که حضرت محمد پس از هجرت به مدينه به وعظ نپرداخته                           .  واگذار کند 
 .بير و سياست به کار بسته استبلکه تد

در غزوه ها غالبًا به اصل غافلگير و هجوم ناگهانی گرايش داشت و غالبًا قبل از اقدام، اشخاصی را به  تجسس می                                
قوافل تجارتی قريش بدانگونه مکشوف و مورد تهاجم قرار می گرفت و اين اقدام به منزله تيری بود که دو                            .  گماشت

در جنگ احد اگر    .  ه و زيان مالی بر مخالفان بود و هم کسب غنايمی برای دلگرمی موافقان                هم ضرب .  نشان را می زد   
به استراتژی وی کامًال عمل کرده بودند و محافظين مرتفعات به طمع غنايم جای خود را ترک نمی کردند و به کسب                            

خندق و  محاصره مدينه که کار       در جنگ   .  غنايم نمی پرداختند، هرگز آن شکست فاحش متوجه محاربان اسالم نمی شد           
بر مسلمانان دشوار شده بود و خطر پيوستن بنی قريظه به مهاجمان مکه امری ممکن الوقوع بود و هرگاه صورت می                       

                                                 
.  آنها بجنگند    قبل از صلح حديببيه که احتمال جنگ با قريش می رفت، حضرت از ياران خود بيعت گرفت که در صورت عناد قريش، با                                53

 علی دشتی. در تاريخ اسالم آن را بيعة الرضوان می نامند
 ٢٠ تا ١٨  سوره فتح آيه های  54
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گرفت، مسلمانان بی ترديد دچار شکست قطعی شده و به احتمال قوی به کّلی کار تباه شده و نهضت محمدی از بين می                        
 .غمبر گره کار  گشوده شد و به عقب نشينی مّکيان انجاميدرفت، با تدبير و سياست پي

محمد در آن واقعه، شخصی از بنی غطفان را که پنهانی اسالم آورده بود، مأمور تفتين و ايجاد نفاق ميان بنی قريظه و                         
بطه داشت  با يهودان دوستی پا بر جا و با قرشيان نيز حسن را            )  نعيم بن مسعود  (اردوی مّکيان کرد و چون اين شخص         

و هر دو طرف او زا از مخالفان محمد می پنداشتند، به پاشيدن تخم نفاق پرداخت و دو طرف را به يکديگر بدگمان                                 
 .ساخت

اتفاقًا وزيدِن باِد تندی نيز کمک کرد و  محاصره کنندگان را ناراحت ساخت و چون از همکاری بنی قريظه مأيوس                               
 .شده بودند به مکه برگشتند

. صار از مدينه و ايمن شدن از خطر قريش حضرت محمد محاربان مجهز را به سوی بنی قريظه فرستاد                   پس از رفع ح   
بنی قريظه از ياری ابوسفيان سر باز زده بودند و به همين جهت جنگ به سود مسلمين پايان يافته بود و بدان مناسبت                             

غمبر تصميم به انهدام آنان گرفت زيرا وجود آنها         با اين وصف پي   .  بايستی مورد رأفت يا الاقل مدارای محمد قرار گيرند        
. عالوه بر اين، از بين بردن آنها رعب اسالم را در دلها پديد می آورد                  .  55در داخل مدينه پيوسته متضمن خطری بود        

 . غنايم فراوانی نصيب مسلمانان می شد و اوس و خزرج زير لوای او استوارتر می شدند
ه فی حّد ذاته عملی نکوهيده است چون مستلزم به زانو در آوردن حريف بود صورت                  آتش زدن نخلستان بنی النضير ک     

 .  هم نازل شد56گرفت و به اعتراضات آنها اعتنايی نشد و حتی برای توجيه و تأييد و تزکيه رفتار پيغمبر آياتی
، همين شدت عمل به کار      بنی ثقيف که در محاصره مسلمانان قرار گرفته بود         ]  تاکستان[در سال دهم هجری با موستان        

سپس چون دريافتند که محصورين بقدر کافی آذوقه دارند و ممکن است               .  رفت زيرا نخست راه آذوقه را بر آنها بستند          
محاصره به طول انجامد و مسلمانان به مقتضای طبع متّلون و ناپايدار قومی خسته و ملول شوند، حضرت امر به آتش                        

 .زدن تاکستان آنها کرد
از اين رو بنی ثقيف کسی را نزد پيغمبر فرستادند که از اين عمل مخرب دست                         .  ستان منبع درآمدی مهم بود      اين مو 

پيغمبر در همين جنگ و پس از آنکه از                .  برداشته تمام آن تاکستان را به تصرف درآورد تا از آن مسلمانان باشد                       
يله هوازن به دست آورده است ميان مسلمانان محاصره طائف صرف نظر کرد و به مکه برگشت تا غنايمی را که از قب           

تقسيم کند، برای مالک بن عوف از سران بنی ثقيف پيغام فرستاد که اگر اسالم آورد زن و اطفال او را آزاد خواهد کرد 
 .مالک مخفيانه از طائف بيرون شده و به حضور پيغمبر رسيد و اسالم آورد. و يک صد شتر به وی خواهد داد

همه مستند و صحيح است و تمام وقايعی که در اسالم رخ داده است، اسناد گويايی است که روحيه مردم و                       اين روايات   
در سال دهم که فتح مکه و شکست قبيله هوازن روی داد، . علت گسترش اسالم و پيشرفت کار مححمد را نشان می دهد

بر مسلمانان مستولی شد که از بذل و بخشش             غنايم بسياری از آنان به دست آمد و هنگام توزيع غنايم چنان حرصی                     
پيغمبر نسبت به  تازه مسلمانان نگران شدند، چه می ترسيدند سهميه آنها کم شود زيرا پيغمبر به ابو سفيان و معاويه و                           
حارث بن حارث و حارث بن هشام و سهل بن عمر و حويطب بن عبد العزی که بعد از فتح مکه از راه اضطرار اسالم 

اين امر نارضايی    .  ودند، به هر يک صد شتر بخشيد و به ساير نامداران قريش بقدر شأن آنها عطايايی داد                            آورده ب 
آنگاه پيغمبر انصار را جمع کرده و بر           .  شديدی ميان انصار برانگيخت و سعد بن عباده خبر آن را به پيغمبر رسانيد                   

 نيروی رام کردن جماعت در آن محسوس است و در            آنها خطابه مؤثری القاء کرد که قوه تدبير و هوش کشورداری و             
آيا برای شما ای جماعت انصار و ياری کنندگان من، سزاوارتر و شايسته تر نيست که شتر و                        :  آخر بيانات خود گفت    

گوسفند نصيب ديگران شود و شما پيغمبران خدا را همراه ببريد؟ و بدين وسيله آتش حرص به غنايم را در آنها فرو                                
 .نشاند
ثار تدبير و سياست در تمام طول ده سال و اندی که محمد در مدينه بسر برد، در رفتار و گفتار او ديده می شود و                                     آ

 .کتابهای سيره پر است از حوادثی که شخص نکته ياِب دقيق می تواند صد برابر آنچه ما گفتيم استخراج کند
 است که طعمة بن ابيرق زرهی دزديد و نزد جهودی             سوره نساء طبق تفسير جاللين اين      ١٠٨ تا   ١٠٥شأن نزول آيات    

صاحب زره آن را کشف کرد و طعمة که مظنون بدين کار خالف بود سوگند خورد که دزدی کار او                             .  مخفی ساخت 
سپس يک تن يهودی را متهم کرد و کسانش داوری نزد پيغمبر بردند که او را تبرئه                  .  نبوده و بدين کار دست نزده است      

اما آيات مزبور کامًال حاکيست که پيغمبر          )  ه خيال اينکه محمد در مقابل يهودی از او حمايت خواهد کرد                 البته ب (کند  
 :چنين نکرده و در اين مقام، اجرای عدالت را بر جانبداری از ناحق ترجيح داده است

 
 »... الخاِئفيَن َخصيمًاَانَا َانَزلنا ِاَليَک الِکتاب ِبالَحق ِلَتحُکم ِبيَنالنَّاس ِبما َاراَک َوالَتِکُن«
 .ما قرآن را بر تو نازل کرديم که ميان مردمان بحق رفتار کرده به سود خيانتکاران رأی ندهی] يعنی[

 
نظير اين آيه، آيه سوره حجرات است که هم سياست و هم تدبير حضرت را نشان می دهد و هم اوضاع اجتماعی و                                 

 :آغاز تعصبات اسالمی را
 

                                                 
 ]١٠٠٦ تا ١٠٠٣، جلد سوم، صفحات » تاريخ طبری« و يا به ١٧٨، جلد دوم، صفحه »سيره ابن هشام«رجوع کنيد به   [ 55
 ]١٧ تا ٢ آيه ٥٩سوره   [ 56
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 ِمَنالُمؤِمنيَن َافَتَتلُوا فًاصِلُحوا َبيَنُهما َفِان َبَغت ِاحد ِبِهما َعِلی اُلخری، َفقاِتُلوا الَّتی َتبغی َحّتی َتفیَء                      َوِان طاِئَفتانِ «
 .»ِالی َامِر اُهللا َفِان فاَءت َفَاصِلُحوا َبيَنُهما ِبالَعدِل

اگر يکی خواست   .  ديگر صلح دهيد  يعنی اگر دو طايفه از مؤمنان به جنگ با يکديگر برخاستند آنها را با يک                   
 .اگر گراييد آنها را آشتی دهيد. بر ديگری تجاوز کند، بر متجاوز بتازيد تا به سوی خدا بگرايد

 
در تفسير جاللين زير اين آيه حکايتی است که  گويا شأن نزول آن را بيان            .  اين آيه فی حّد ذاته روشن و  حکيمانه است         

ودمند است که مبّين اوضاع اجتماعی آن عصر است و آغاز تعصب و جانبداری از                    می کند و ذکر آن از اين حيث س           
 :محمد را نشان می دهد

در همين هنگام االغ آب انداخت و ابن ابی بينی خود را برای               .  پيغمبر بر خری سوار بود و بر عبداهللا بن ابی گذشت            «
به خدا قسم بوی شاش االغ پيغمبر خوشبوتر از             :  ابن رواحه آنجا بود و به ابن ابی گفت             .  اجتناب از استنشاق گرفت     

بر سر اين حرف دو دسته از کسان به جان يکديگر افتادند و با چوب و کفش کتک                       .  عطريست که تو به خود زده ای        
 .»کاری راه افتاد

مکه بجيربن پس از فتح . اين اوضاع و احوال همه نشان دهنده باال رفتن شأن پيغمبر و پديد آمدن رعب او در دلها است       
زهير بن ابی سلمی به برادرش کعب نوشت که پيغمبر اشخاصی را که در مکه هجوش کرده اند يا آزارش رسانيده اند                         

اگر می خواهی سالم بمانی به خود او پناه           .  می کشد و تمام شعرا که در اين کارها دست داشته اند از مکه گريخته اند                   
وگرنه خودت را نجات ده  و در اين نواحی ظاهر               .  ه و توبه کند نمی کشد       ببر زيرا کسی را که از گذشته پشيمان شد           

اين قصيده معروف به         (57کعب هم قصيده ای در مدح پيغمبر گفت و اسالم آورد و از مرگ نجات يافت                              ...  مشو
 ).است زيرا حضرت ردای خود را به عنوان خلعت به وی داد» برده«

هل تشريفات نبودند، در آغاِز کار با رهبر خود بدون تکلف رفتار کرده و جز مردم ساده لوح که به آزادی خو گرفته و ا
. اطاعت از اوامر و نواهی قرآن تکليفی برای خود فرض نمی کردند و از اين رو محمد را يکی چون خود می دانستند                        

را که در خور امير و       پيروان بايستی قدری خود را جمع کرده و احترامی             .  ولی اين راه و رسم بدوی قابل دوام نبود           
 سوره حجرات که به  منزله اصول تشريفاتی است نازل شده تا                   ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١آيه های    .  رييس است منظور دارند    

 :حدود رفتار آنها را معين کند
 

 . ِ»يا َايُّها الَّذيَن آَمنوا ال ُتَقدَّ ُموا َبيَن َيَدِی اُهللا َو َرُسوِله« -١
 .سخن و عمل بر خدا و فرستاده او پيش دستی نکنيدای گروه مؤمنان، در ] يعنی[

پس در اينجا فقط قصد رسول اوست که نبايد پيش            .  بديهی است کسی نمی تواند بر خداوند در سخن يا کار سبقت جويد               
 .از وی اظهار عقيده کنند يا بدون اجازه او به کاری دست يازند

 
 . ٍ»واَتُکم َفوَق َصوُت النَِّبیَّ َوال َتجَهرَوَالُه ِبالَقوِل َکَجهِر َبعِصُکم ِلَبعضيا َايُّها اّلذيَن آَمُنوا َال َترَقُعوا َاص« -٢
ای گروه مؤمنان، صدای خود را بلندتر از صدای پيغمبر نکنيد و سخنانی که در روابط خود با يکديگر بی                      ]  يعنی[

 .پروا رد و بدل می کنيد با پيغمبر بر زبان نرانيد
از صلح حديبيه رأی خود را بلند و قاطع در مخالفت با رأی پيغمبر آشکار ساخت، سخن نگوييد                    يعنی مثل عمر که پس      

 .بگوييد» يا محمد يا رسول اهللا«، »يا محمد«و به جای گفتن 
 
 .»ُهم َمغَفِرَة َو َاجُر َعظيُمِانَّ اّلذيَن َيُغضُّوَن َاصواَتُهم ِعنَد َرسوِل اِهللا اُوِلئَک الَّذينش َامَتَحَن اُهللا ُقلُوَبُهم ِللتَّقوی َل« -٣
 .کسانی که در حضور پيغمبر بلند سخن نگويند، پرهيزکارند و سزاوار عنايت خداوند هستند] يعنی [

معلوم می شود مراعات ادب در ميان اعراب بدين شکل رايج نبوده و در حضور پيغمبر بلند بلند سخن می گفتند و پس                         
 .وی مراعات ادب الزم تشخيص داده شده استاز باال گرفتن کار و ُعُلّو شأن 

 
 . »ِانَّ اّلذيَن ُيناُدوَنَک ِمن َوراِء الُحُجراِت َاکَثُرُهم الَيعِقُلوَن« -٤
 .غالب کسانی که از پشت اتاقهای تو، تو را بانگ می زنند راه و رسم ادب را نمی دانند] يعنی[

پيغمبر از  .  »يا محمد «:  ی عديده زنانش بود فرياد می زدند       اعراب می آمدند پشت خانه پيغمبر که مشتمل بر حجره ها             
اين سخن  .  اشتباه کردم ...  اين کار خوشش نيامده، ولی حمل بر بی شعوری آنها می کند و حق هم با پيغمبر است                                

خدا نمی خواهد با پيغمبر وی چنين رفتار کنند، چه از شأن او کاسته می شود زيرا پيغمبر او موفق شده و                                 .  خداست
 .ديگر مثل سابق که با ياران خود در کندن خندق و خاکبرداری شرکت می کرد، نيست

 
 .»َوَلو َانَُّهم َصَبُروا َحّتی َتخُرَج ِاَليِهم َلکاَن َخيرًا َلُهم وش اُهللا َغُفوُر َرحيُم« -٥
 .اگر آنها صبر می کردند تا تو از خانه در آيی برای خود آنها بهتر بود] يعنی [

                                                 
 ]٣٢٠ تا ٣١٩، جلد دوم، صفحه »هشامسيره ابن «رجوع کنيد به   [ 57
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وره مجادله بيش از همه اينها جنبه تشريفات دارد زيرا به مؤمنان امر شده بود اگر می خواهند با پيغمبر                                  س ١٣آيه  

 :مذاکره ای کنند قبًال صدقه بدهند
 

 . »يا َايَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِاذا ناَجيُتُم الّرُسوَل َفقَّدَّ ُمواَبيَن َيَدی َنجويُکم َصَدقٍة«
 .د با پيغمبر وارد مذاکره ای شويد قبًال صدقه ای بدهيدهنگامی که می خواهي] يعنی[

 
.  همان سوره، اين رسم منسوخ شد١٣از اين رو با آيه    .  گويا اين کار بر مسلمانان گران آمد و باعث ناخشنودی آنها شد           

 :نظير اين آيات در سوره احزاب نيز آمده است
 

النَِّبیَّ ِاّال َان ُيؤَذَن َلُکم ِالی طعاٍم َغيَر ناِظريَن ِانيُه َو لِکن ِاذا ُدعيُتم َفادُخُلوا                  يا َايَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال َتدُخُلوا ُبُيوَت         «
 .»َفِاذا َطِعمُتم َفانَتِسُروا َوال َمسَتآِنسيَن ِلَحديٍث اَّن ذِلُکم کاَن ُيوِذی النَّبِی َفَيسَتحيی ِمنُکم َواُهللا ال ُيسَتحيی ِمَن الَحِق

و خود را منتظر طبخ       ]  بخوانند[مؤمنان وارد خانه پيغمبر نشويد مگر با اجازه به خوراک                ای گروه    ]  يعنی[
پس از آنکه داخل شديد و غذا خورديد، متفرق شويد و در مقام وقت گذراندن به                         ].  منشنيد[غذا نشان ندهيد      

ا از گفتن حق شرم  پيغمبر از اين عمل ناراحت می شود ولی شرم می کند به شما بگويد اما خد                .  صحبت نباشيد 
 .58ندارد

 
اصحاب می خواهند خيلی خودمانی با پيغمبر         .  اين آيه احتياج به شرح و تفسير ندارد و خود بيان کننده واقعيات است                   

رفتار کنند، سرزده وارد خانه اش شوند، منتظر بمانند تا غذا برای ايشان بياورند و پس از صرف غذا بنشينند و حرف                         
خود پيغمبر شرم دارد به     .  ميان آنها بايد حريمی باشد    .  ن شأن پيغمبريست که اکنون رييس دولت است        تما اينها دو  .  بزنند

يا به عبارت ديگر محمد از زبان خدا به آنها آداب معاشرت با رييس                   .  آنها بگويد، ولی خدا شرم نمی کند و می گويد             
 .دولت را می آموزد

 :که مؤيد اين استنباط استدنباله همين آيه به مطلب ديگری اشاره می شود 
 

 . »َو ِاذا َسَالُتُموُهنَّ َمتاعًا َفاسَئُلوُهنَّ ِمن َوراِء ِحجاٍب ذِلُکم َاطَهُر ِلُقُلوِبُکم َو ُقُلوِبِهنَّ«
هم برای شما و هم برای آنان اين ترتيب           .  اگر از زنان پيغمبر چيزی خواستيد، از پشت پرده بخواهيد            ]  يعنی[

 .ناسب تر استبه پاکيزگی اخالق مت
 

پيغمبر او را دعوت    .  عمر از آنجا گذشت   .  با پيغمبر در ظرفی غذا می خورديم      «در اين باب حديثی است از عايشه که          
افسوس اگر به سخن من گوش می        :  عمر گفت .  در ضمن غذا خوردن، انگشت عمر به انگشت من خورد           .  به غذا کرد  

 .جاب نازل شدو پس از آن آيه ح. »کردند، چشمی شما را نمی ديد
لذا آيه حجاب   .  آنها را در حجاب کن     .  زنان تو چون ديگر زنان نيستند      :  عبداهللا بن عباس می گويد عمر به پيغمبر گفت          

 :نازل شد
 

 . »يا نِِساء النَِّبیَّ َلسُتنَّ کَاَحٍد ِمَنالنَّساء«
 .59زنان پيغمبر چون ديگر زنان نيستند] يعنی[

 
شأن و مقام او از حيث زن        .   نيستند؟ برای اينکه محمد در رديف ساير مردان نيست           چرا زنان پيغمبر چون زنان ديگر      

 احزاب  ٥٣بايد محفوظ باشد و زنان وی چون شاهزاده خانمهای مشرق در حجاب بروند و از همين روی در آخر آيه                          
 :که قسمتهايی از آن سابقًا گفته آمد می فرمايد

 
 .» اِهللا َو ال َتنِکُحوا َازواَجُه ِمن َبعدٍه َاَبدًاَو ما کاَن َلُکم َان ُتؤذُوا َرُسوَل«
 .پيغمبر را نيازاريد و پس از مرگ وی با هيچيک از زنان او ازدواج نکنيد] يعنی[

 
اين گناه بزرگی است زيرا محمد در اين باب حّساس است و حتی پس از مرگ هم چون شاهان بنی اسرائيل کسی حق                           

 .ندارد با زن او همخوابه شود
در اين عبارت قرآن خوب محسوس است و بی اعتنايی و              ]  مخلوقات[آثار اين امتياز و برتری گرفتن از ساير مخلوق             

 :استغنا از آن می تراود
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 .»قاَلِت اَالعراُب َامّنا َقل َلم ُتؤِمُنوا َو لِکن ُقوُلوا َاسَلمنا َولمّّّا َيدُخِل االيماُن فی ُقُلوِبُکم«
هيچگاه ايمان به دلشان راه     .  ه می گفتند ما ايمان آورديم بهتر است بگويند تسليم شديم            عربها پس از مکّ   ]  يعنی[

 . 60نيافته است
 

هنگامی که تازه اسالم آورندگان بدين مناسبت که با زور و جنگ اسالم نياورده اند، بلکه با طيب خاطر مسلمان شده اند       
 سوره حجزات نازل می     ١٨ و   ١٧بر وی مّنت گذارند، آيات      می خواستند مسلمان شدن خود را به رخ پيغمبر بکشند و             

 :شود
 

 .»َيُمنُِّوُن َعَليَک َان َاسَلُموا ُقل ال َتُمّنُوا َعَلیَّ ِاسالَمُکم َبِل الُه َيُمنُّ َعَليُکم َان َهديُکم ِلليماِن ِان َکنُتم صاِدقيَن«
آنها بگو که آنان را بر تو مّنتی نيست بلکه بايد           به  .  ای محمد بر تو مّنت می گذارند که مسلمان شده اند           ]  يعنی[

 .شاکر و ممنون هم باشند که خداوند آنها را به اسالم هدايت کرده است، اگر از راستگويان هستند
 

اين لهجه خشک و بی اعتنايی حضرت محمد کجا و آن خطابه های گرم و عتاب آميز کجا که حضرت محمد چون                                   
بود بر آنها می خواند، پند و اندرز بر آنها فرو می ] زده[اليکه به ديوار کعبه تکيه کرده ارميای نبی سوره فجر را در ح    

 :ريخت و راه و رسم آدميت را بدانها نشان می داد
 

ا الصَّخَر ِبالواِد َو    َاَلم َتَرَکيَف َفَعَل َربَُّک ِبعاٍد ِاَرَم ذاِت الِعماِد الَّتی َلم ُيخَلق ِمسُلها ِفی الِبالِد َو َثُموَد الَّذيَن جاُبو                     «
ِفرَعوَن ِذی اَالوتاِد الَّذيَن َطَغوا ِفی الِبالِد َفاکَثُروا فيَها الَفساَد َفَصبَّ َعليِهم َربَُّک َسوَط َعذاٍب ِانَّ َربََّک                                           

اَث َاکًال َلّما َوُتِحبَّوَن الماَل      کّال َبل الُتکِرُموَن َالَيتيَم َوال َتخاضُّوَن َعلی َطعاِم الِمسکيِن َو َتاُکُلوَن التُّر               .  َلِبالِمرصاد
 .»ُحّبًا َجّمًا

طاغيان و مغروران را فراموش کردهه ايد که چگونه دچار قهر خداوندی شدند؟ از آنها پند گيريد و                         ]  يعنی[
از نعمات خود بر    .  شما به يتيم حرمت نمی گذاريد و حقش را پايمال می کنيد            .  راه و رسم انسانيت را بياموزيد     

آز چشمان شما را کور و         .  ارث زنان و صغيران را به عنف می گيرد              .  ن و بينوايان نمی بخشاييد       مستمندا
 .61حرص مال وجدانتان را تاريک ساخته اما روز بازپسين در کمين شماست

 
 . دريغ که اين جمله های متوالی و خوش آهنگ را نمی توان کلمه به کلمه و جمله به جمله ترجمه کرد

. ا  جنبه عملی و انتظامی دارد و در مقام لگام زدن به خودکامی و خودرأيی اعراب بی بند و بار استدر مدينه دستوره
 : سوره نساء تصريح شده است٩٦چنانکه در آيه 

 
 َلسَت ُمؤِمنًا َتبَتُغوَن َعَرَض     يا َايَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِاذا َضرَبُتم فی َسبيِل اُهللا َفَتبََّيُنُوا َو ال َتُقوُلوا ِلَمن َالقی ِاَليُکُم الّسالمَ                 «

 .»الَحيوة الدُّنيا َفِعنَداِهللا َمغاِنُم َکثيرة َکذِبَک َکنُتم ِمن َقبُل َفمَّن اُهللا َعَليُکم َفَتبَّيُنوا ِانَّ اَهللا کاَن ِبما َتعَمُلوَن َخبيرًا
 هشيار باشيد و به کسی که        جستجو کنيد، )  جهاد(ای مؤمنان، هنگامی که در راه خدا گام بر می داريد               ]  يعنی[

شما برای دست يافتن به دارايی او چنين می کنيد در صورتی ککه     .  به شما سالم کرد نگوييد تو مسلمان نيستی       
پس قبل از اقدام به     .  سابقًا چنين بوديد تا خداوند بر شما مّنت گذاشت         .  خداوند غنايم بی شماری برای شما دارد       

 .هر عملی تحقيق کنيد
 
ر شأن عده ای از ياران پيغمبر نازل شده است که هنگام سفری به شخصی از بنی سليم برخوردند که                                        اين آيه د    

. آنها گفتند اين مرد از ترس سالم کرده است .  او بر آنها سالم کرد و سالم شعار مسلمين بود         .  گوسفندان خود را می برد    
 .پس او را کشتند و گوسفندانش را به غنيمت بردند

 : که١١ آيه های ديگری هست که آداب زندگانی را ياد می دهد، از قبيل آيه در سوره حجرات
 

يا َايَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال َيسَخر َقوُم ِمن َقوٍم َعسی َان يُکوُنوا َخيرًا ِمُنم َوال ِنساُء ِمن ِنساٍء َعسی َان َيُکنَّ َخيرًا                                   «
 .»االلقاِب ِبئَس اِالسُم الُفُسوُق َبعَدااليماِنِمنُهنَّ َوالَتلِمزُوا َانُفَسُکم َو ال َتناَبُزوا ِب

به .  را مسخره و تحقير می کردند     )  چون عماره و صهيب   (اين آيه درباره دسته ای از بنی تميم است که فقرای مسلمين               
 :آنها می گويد

و ادا در آوردن    با اشاره   .  ای گروه مؤمنان، دسته ای دسته ديگر را استهزا نکنيد شايد آنها بهتر از شما باشند                  
پس از ايمان آوردن و مسلمان شدن،            .  يکديگر را تحقير نکنيد و عنوانهای بد و ناخوش به ديگران مدهيد                     

 .نامهای زننده و فاسقانه بر ديگران ننهيد
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دهها آيه قرآن درس آداب سکون و حسن رفتار و اخالق است و در عين حال اوضاع اجتماعی اعراب زمان حضرت                         
 . می دهدرسول را نشان
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 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
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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
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 .»َ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

                                                 
  سوره نساء٣٥  آيه  67
 ]و زنان شوهردار، مگر زنی که مالک آن شده ايد: معنی آيه چنين است  [ 68
 ]٢٣سوره نساء آيه   [ 69
 ١٠  سوره ممتحنه آيه  70
 ]٢٣٢سوره بقره آيه [الخ ... نکحن ازواجهن اذا فراضواا  و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فال تعضلوهن ان ي 71
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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
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 َ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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 130

 
 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              
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 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 
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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
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 َ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
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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
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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
 
 
 
 
 


