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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  .آزاد ل

  ٢٠١١ می ١٥

 

 بر رسی مختصر قرآن

 بخش ششم
 

  محمد و زن قسمت چھارم،قرآن 

رد  ضد ابوبکر شورش کهبود که ب)  قيساشعث بن(او خواھر . دھمين خانم حضرت محمد بوددختر قيس ياز - قتيله

مبر غپي با او ھمبستر شودکه پيغمبر  ينام شد او با پيغمبر ازدواج کرد اما پيش از و سپس يکی از رھبران مھم اسال

بحار  . ١٣٨ ص ٩تاريخ طبری جلد ( جھل با او ازدواج کرد   عکرمه بن ابی بعد از مرگ محمد . در گذشت

                               ٢٠٤ ص ٢٢االنوار جلد

 مال محمد مجلسی در مورد اين زن نوشته است وقتی وی را نزد محمد : دختر نعمان بن شراحيل عصما– ١٢

به اين ترتيب . آوردند عايشه و حفصه نسبت به وی حسادت کردند ووی را فريب دادند که ازدواجش با محمد نشود

عصما ھم وقتی محمد را ديد . خود جلب کند بايد به محمد بی اعتنائی کنده که گفتند اگر مايل است توجه محمد را ب

کنم بايد به خانواده   محمد بر انگيخته شد و گفت من فکر می"کنم از دست تو به هللا پناه ببرم من فکر می "به او گفت

   ) ٥٩٧ حيات القلوب جلد دوم ص –مجلسی . ( ات پناه ببری 

 فارسی آن ۀجمتر....  احزاب نازل شد ٢٩ و ٢٨وقتی آيات : جلسی نوشته است مال م:  دختر ضحاک فاطمه– ١٣

ای شما را بھره مند  ئيد با ھديهخواھيد بيا زندگی دنيا و زرق و برق آنرا میا اگر شم: ای پيامبر به ھمسرانت بگو(

خواھيد خداوند برای  می را   و اگر شما خدا و پيامبرش و سرای آخرت-- ی رھا سازم ئشما را به طرز نيکو سازم و

فا طمه تصميم گرفت راه اول را انتخاب کند و از محمد جدا شود   ) نيکو کاران شما پاداش عظيمی آماده ساخته است

  ) ٥٩٧حيات القلوب جلد دوم ص . محلسی ( 

. ھيم  نھادند او را ابرافرزند  دختر شمعون قبطی که مقوقس فر ستاده بود وی از پيامبر بار دار شد نام  ماريه-١٤

. رای اين زن در بخش زندگی حفصه شرح داده شد جداستان و ما. ابراھيم بعد از دو سال زنده بودن فوت شد 

   )١٩٤ ص ٣٩تاريخ طبری جلد (
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ريحانه ھر گز حاضر . بود سھم محمد از غنايم جنگ از اسرای بنی قريظه بود که :  دختر زيد قرظی  ريحانه– ١٥ 

 حتی پيشنھاد محمد مبنی بر ازدواج با وی را نيز نپذيرفت و محمد نيز قصد رھا کردن اين کنيز نشد اسالم بياورد و

وی تا آخر عمر تن به حقار ت برده بودن داد اما حاضر نشد که  زيبا را نداشت و آزادش نساخت و)  برده زن(

به  )زياد به قتل رسيدۀ  از شکنجکه بعد(ی که شب روز قتل ھمسرش ئريحانه زن زيبا. مسلمان شده و زن محمد باشد

تاريخ طبری . ( عنوان برده به حرمسرای محمد برده شد و حضرت از وی کام دل گرفت و باالخره دق مرگ شد 

  )ھمان کتاب – ٥٨ ص ١٣و جلد  ) ١٦٥ و ١٦٤ ص٣٩جلد 

 تآي. (وال هللا بخشيد بوده و خود را به رس) غزيله نيز آورده شده است( سيه نام اصلی او غزيه دو  ام شريک– ١٦ 

منه که خود را ؤمحمد با زن م". جمه اين متذکره چنين است تر. خاطر او نازل کرده ب  سوره احزاب را محمد٥٠

او دختر دودان بن عوف ) "تواند ازدواج کند بخشد و رسول ھم مايل به نکاح او باشد می بدون مھر و شرط به وی

بحار االنوار چلد . (ا محمد با آبی العکر بن سمی االزدی ازدواج کرده بود بن عامر بوده است و پيش از  ازدواج ب

  ) .٢٠٢ ص ٢٢

  .  او مرد ،که پيغمبر با او ھمبستر شود ينا يا  سبا  دختر سليم زنی بود که پيش از صنعا-١٧ 

پس از . بر ندادند اند و به من خ مرا به تو داده: زنی بود که به محمد گفت.  دختر جابر از بنی کالب قضيه – ١٨

 روايات ديگری حاکی است که محمد با وی ازدواج کرد اما وقتی .محمد طالق خواست و محمد او را طالق داد

 ص ٩تاريخ طبری جلد ( برای ھمبستر شدن پيش وی رفت در يافت که بسيار پير است بنا برين وی را طالق داد 

١٣٩(  

بود که بعد از ) ام المساکين( مناف بن ھالل بن عار بن صعصعه   دختر خزيمه الھالليه از پسران عبد زينب-١٩

 ماه بعد ٨ در جنگ بدر قبول کرد که با محمد ازدواج کند اما "عبيده بن حارث بن عبدالمطلب "کشته شدن شوھرش

  )٢٠٣ ص ٢٢بحاراالنوار جلد(ازين ازدواج از دنيا رفت 

تاريخ (مد با وی ازدواج کرد اما بعد از مدتی او را طالق داد  دختر ظبيان از بنی بکرين زنی بود که مح عاليه-٢٠

  )١٣٨ ص ٩طبری جلد 

   از بنی حارث بودکه طالق گرفت–بنت الھذيل  حوله – ٢١

 بنی خزرج که به گفته طبری پيغمبر روزی به مزگت اندر نشسته بود ۀپير زنی بود از قبيل:  بنت الخطيم  ليلبا-٢٢

زن از پشت آمد و دستھايش را بر روی کتف پيغمبر گذاشت و گفت با من ازدواج کن پشت سوی آفتاب کرده و اين 

سپس به ميان قبيله خود رفت و مردم به او گفتند کار .  خود بگويم پيغمبر با من ازدواج کرده استۀتا من به قبيل

ليلی پيش .  خواھد دادآيد اگر ترا ببيند طالقت اشتباھی کردی چون پير ھستی و پيامبر از زنان پير خوشش نمی

  )٢٠٤ ص٢٢بحاراالنوار ج. ( پيغمبر آمد و گفت من پشيمانم و پيامبر او را طالق داد

اش نگھداری کند لھذا پيشنھاد  دار است و بايد از بچه وی بھانه آورده بود که بچه: ی دختر ابو طالب  ام ھان-٢٣-

  .محمد را رد کرد 

 او را از پسرش بخواست اما پسرش به پيامبر گفت مادرم پير است و پيغمبر:  دختر عامر بن فرط  صباعه-٢٤ 

  .محمد دست بر داشت 

دست مسلمين بود  محمد اور را بخواست اما شوھرش باز ه که از اسرای افتاده ب:  دختر بشامه عنبری  صفيه-٢٥ 

من را خواھی يا : سيد خواست مسلمان شد تا زنش بر او حرام نگردد پيغمبر از او پر  آمد و چون زنش را می

  .شويت را ؟ صفيه گفت شويم را 
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پيغمبر اورا به زنی خواست عباس گفت يا رسول هللا او با تو شير :  دختر عباس بن عبدالمطلب حبيبه  ام-٢٦   

   )فتر ديد سراغش می اين خدا بيامرز پيغمبر مثليکه ھر جا زنی می. (محمد منصرف شد. خورده است

محمد او را از حارث بخواست حارث به دروغ به پيامبر گفت بدن او :  دختر حارث بن آبی حارثه  جمر ھد-٢٧

  پيسی دارد و تو را شايسته نيست و محمد منصرف شد

کرد و به مردانی که از مسجد  انی میر محمد زنی که نامی از وی باقی نمانده است طالق داد زيرا وی چشم چ– ٢٨

  )١٨٧ ص ٣٩تاريخ طبری ج . (گاه ميکرد شدند زير چشمی ن خارج می

بحاالنوار . ( دھد شود و اورا طالق می کند با او ھمبستر نمی محمد با او ازدواج می.  مليکه الليثيه – ٢٩ 

   ٢٠٤ص٢٢ج

خواھی شوھری داشته  به مدت کوتاھی با محمد ازدواج کرد عايشه از وی پر سيد آيا می: دختر کعب  ماليکه-٣٠

 ص ٣٩تاريخ طبری ج. ( قبلی ترا کشت ؟ وی به خدا از محمد پناه برد و محمد وی را طالق داد باشی که شو ھر

١٦٥ (  

ابراھيم او با قبيله بنی قريظه ھم پيمان بودند وقتی ۀ مردم قبيل : "کنده" دختری بود از قبيله – بنت آبی الجون -٣١

محمد بعد ازينکه با او . زندت نمی مرد بودی فر اگر تو پيغمبر راستين می: زند محمد مرد وی به محمد گفت فر

  )١٣٦ ص ٩تاريخ طبری ج( ھمبستر شد وی را طالق داد 

که فھميد محمد پدرش را کشته  يناواج کرد اما پس ازا محمد ازدزنی ديگری بود که ب:  دختر داوود مالئکه-٣٢

  )١٦٥ ص ٣٩تاريخ طبری ج.( است از وی جدا شد 

محمد در باره او گفته است .  محمد وی را طالق داد زيرا وی به جذام مبتال شده بودکه:  دختر يزيد عميره ٣٣

  ) ٥٩٧ص٢ مال مجلسی حيات القلوب ج ١٨٨ ص ٣٩تاريخ طبری ج ) (دلستم علی و رد ھا (

     )١٨٨ ص٣٩تاريخ طبری ج(دواج کرد محمد مدتی کوتاھی با او از: بنت سفيان  صبا -٣٤

پادشاه مصر ) مقدوس(ه مجلسی در مورد وی نوشته است دختر سياه پوستی بود که  نام زنی است ک تکانه– ٣٥

بعد از در گذشت .  او را آزاد  و سپس با او از دواج کردءمحمد ابتدا. ھمچون ماريه قبطيه به محمد ھديه داده بود

   )٥٩٧ ص ٢ ج – حيات القلوب –مجلسی . (محمد عباس با او ازدواج نمو د

 –مجلسی . (کنند نرا تکذيب میآای  ئيد و عدهأگروھی ازدواج محمد را با اين زن ت -دختر دمره   بنت جندب– ٣٦ 

   )٥٩٧ ص ٢حيات القلوب جلد 

 خوله بود و پس از مرگ خوله به جای او به عقد ازدواج محمد در آمد ۀ اين زن خال–  شرق دختر خليفه-٣٧ 

  )١٧٧٦ ص ١طبری جلد (

وله دختر حکيم شود خ ين زن از طايفه عدالشمس بود که به طايفه ھاشم مربوط میا) سليم( دختر حکيم  خوله-٣٨

که در حدود جنگ احد اتفاق افتاده بود خود را به محمد بدون قيد و شرط ) عثمان بن ماذون(پس از مرگ ھمسرش 

گوی ازدواج در ميان  و تھا و محمد گفاند که بين آن ديگر نيز نام بردهتاريخ نويسان اسالمی از ھفت زن . تسليم نمود

 دختر ین ھا ام-٣ از انصار  ليلی دختر خاتم-٢ از انصار حبيبه دختر سھل -١گاه عملی نشده است  آمده اما ھيچ

 صفيه - ٦ دوبه دختر امير از طايفه سعسعه -٥يش ر دختر العباس از طايفه ق امه حبيب- ٤ابيطالب از طايفه قريش 

 محمد با اين زن –دختر رفيعه  نشا -٨.  يا عمامه دختر حمزه از طايفه قريش رهعما -٧دختر بشامه از طايفه تميم 

 محمد اين زن را به عقد ازدواج خود در – دختر عمر  الشنبائ-  ٩ - .ازدواج کرد و سپس او را طالق داده است

      .ق داده است باشد لذا محمد وی را طال آورد اما وی چون معتقد بود که مرگ ابراھيم فرزند محمد مشکوک می
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اند ھمچنان کنيزان شان و  ی که خود را به او بخشيدهئشمول زنھاه ھای محمد ب اين بود اسامی يک تعداد از خانم

ھا در حرمسرای حضرت محمد  درد محمد را تسکين دھند و شايد ھم تعداد خانم ی که موقتاً صيغه شده بودند تائزنھا

 در روغ کافی و فاصولھای   کتابۀسنده و انديشمند بزرگ اسالمی و نويسندشيخ کلينی نوي. بيش ازين بوده باشد

 حيات القلوب –مجلسی  ( چھل مرد برابر بودبا جماع پيغمبر  نقل کرده است که قدرت ءمورد محمد از امام رضا

منين ؤالم و آنان را ام ھيچ کدام از زنانش اجازه ازدواج با شخص ديگری نداشتندبعد از مرگ محمد ) ٥٩٩ ص٢ج

  . بمانندو ھمگی مجبور بودند تا آخر عمر بيوهناميدند 

 ازدواج او با پيغمبر عملی نگردد حق ندارد تا  ولو آنکهشود  مینامزد ازدواج با پيغمبرزنی که : نويسد  مجلسی می

مورد تاريخ منابع در )(گويند عدالت خداوندی در مورد جنس زن به اين می(پايان عمر با مرد ديگری ازدواج کند 

و بحار االنوار عالمه مجلسی از متن اصلی -  ٢جمه انگليسی اين کتاب   حيات القلوب  باقر مجلسی جلد طبری از تر

 می)  کوروش کبير و محمد بن عبدهللا نوشته داکتر مسعود انصاری–ری ار الکتب االسالميه چاپ خانه حيدعربی د

 . باشد

 ھايش با قبايل يھودی نشين به عنوان غنيمت گرفته را تصاحب نموده و از جنگھای که محمد آنان  چند نفر ازين خانم

  .ياداشت ھای ديگر يادھانی خواھيم نمود در

سيله وه در ختم اين نوشته بد نخواھد بود برای درک نظر و حساسيت محمد نسبت به زن   رو يداد زير را که ب

  .ن نوشته را خاتمه دھمعالمه مال محمد باقر مجلسی نقل شده نقل نموده و اي

ی بود برای مالقات ئکه شخص نا بينا) ابن امه مکتوم(نام ه روزی مؤذن محمد ب:  مجلسی از کلينی روايت ميکند که 

ورود ابن امه مکتوم به ۀ  آنجا حضور داشتند محمد در لحظ عايشه و حفصهچون در آن ھنگام. محمد وارد اتاقش شد

.  و قدرت بينائی ندارد  اين شخص نا بينا استولی: ھا گفتند   آن.ق را ترک گويندعايشه و حفصه تکليف کرد که اتا

  )   ؟ که نا بينا نيستيدا شم ولی:  ( محمد پاسخ داد 

          ادامه دارد


