
 
 

 

 عا��ه 
  و همراز پيامبر همسر، همراه

 
 
 
 ف: يتأل

 رفيده الحبش
 
 

 ترجمه:
داود نارويي



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 شده است.دانلود  دهيكتابخانه عقاز سايت كتاب  ناي
www.aqeedeh.com 

 

 آدرس ايميل:  
 book@aqeedeh.com 

 

 

 هاى مفيد سايت

www.nourtv.net 
www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 
www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 
www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 
www.ijtehadat.com 
www.islam411.com 
www.videofarsi.com 
 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.ahlesonnat.com 
www.isl.org.uk 
www.islamtape.com 
www.blestfamily.com 
www.islamworldnews.com 
www.islamage.com 
www.islamwebpedia.com 
www.islampp.com 
www.videofarda.com 
 

 



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م
 فهرست مطالب

 3 ............................................................................................................... مؤلف مقدمه

 11......................................... تيمسئول و يزندگ عرصه در  امبريپ با:  كمي بخش

 11 ................................................................................................. شهيعا خانواده

 11 ................................................................................................................. پدر

 12 .................................................................................. دعوتگر نينخست: ابوبكر

 14 ................................................................................................................ مادر

 14 ......................................................................................... مبارك يخواستگار

 21 ................................................................................................. كوچك مهاجر

 25 .................................................................................................. جوان عروس

 28 .................................................................................................. جاودان عشق

 42 .................................................................................................... غم سار هيسا

 44 ........................................................................................... )زلفها هم( هووها

 55 ............................................................................ امبريپ دل و چشم در شهيعا

 61 ...................................................................................................... افك حادثه

 70 ............................................................................................ ييجدا يهالحظه

 73....................................................................................... امبريپ از پس: دوم بخش

 73 .............................. دنيشياند يبرا آرامش فاروق عمر و قيصد بوبكرا دوران

 76 ........................................................ ماندن يبرا حركت ؛يعل و عثمان دوران



  عايشه همسر، همراه همراز پيامبر  2

 

 105 ..................................................................................... استيس يها لرزه پس

 115 ........................................................... حركت و شهياند حوزه در:  سوم بخش

 115 ................................................................................................. شهيعا شكوه

 120 ............................................................................... يپزشك عرصه در شهيعا

 121 .................................................................................... شعر عرصه در شهيعا

 123 ...........................................................................مسئول زن ياخالق تعهدات

 134 ........................................................ ينيد تيفعال و دعوت عرصه در شهيعا

 134 ............................................................. صامبريپ اتيح در: نخست مرحله

 134 .................................................................................................. نمودن حفظ -1

 135 .............................................................. علم كسب در ينگر ژرف و رسشپ -2

 137 ...................................... زنان ريسا با همراه امبريپ يعلم مجالس در حضور -3

 141 .....................................................................يعموم يهامناسبت در حضور -4

 142 ........................................................................ منكر از ينه و معروف به امر -5

 143 ........................................................................................................... اجتهاد -6

 145 ....................................................................... صامبريپ از پس: دوم مرحله

 146 .................................................................................... عبادات اصول حيتشر -1

 147 ........................................................................................................... اتيادب -2

 151 .................................................................................................... قرآن ريتفس -3

 155 .............................................................................................. منسوخ و ناسخ -4

 155 ............................................................................................................. خيتار -5

 156 .......................................................... )استدراكات( صحابه يخطاها اصالح -6

 



 
 

 مقدمه مؤلف

نقل است كه: جماعتي بر او (رابعه) در شدند و خواستند كه بر او سخني بگيرند. پس 
اند و كمر  اند و تاج نبوت بر سر مردان نهاده ها بر سر مردان نثار كرده گفتند همه فضيلت

 .ني نيامده است!اند و هرگز پيغمبري بر هيچ ز كرامت بر ميان مردان بسته

ٰ  ...﴿ رابعه گفت: اين همه هست، ولكن مني و خودپرستي َ�ۡ
َ
ُُّ�ُم ٱۡ� ََ   ََ۠

َ
َ﴾0F1  از

1Fاند ها در مردان واديد آمده اين …زن برنيامده است و  چگريبان هي

2. 
تر از مرد  شماري بر بشر گذشته، كه زن پايگاهي پايين هاي بي قرون و بلكه هزاره

ي كمتري برخوردار بوده است. اين انحطاط فكري و ضعف رفتاري داشته و از سطح فكر
را چه به جبر تاريخ و اجتماع برگردانيم و چه به زورگويي و جبروت مردان 
(مردساالري) مربوط بدانيم، به صورت يك پديده عيني وجود داشته است و به جز زنان 

برخوردار شوند، ضعف و اند از موقعيت و امكانات خاصي  نادر و استثنايي كه توانسته
انحطاط فكري زن به شكل يك قاعده مسلم، از طرف جامعه به رسميت شناخته شده 

اند اين قاعده را بشكنند، نيز در اثر عوامل  بوده است. اما آن عده از زنان كه توانسته
اي بوده كه در خانواده و گاه در جامعه آنان را دربر گرفته  گوناگون و شرايط استثنايي

آمده كه  ت. اما جريان قاعده، يك حالت ثابت و يكنواخت داشته و چنين به نظر مياس
ناپذير است و تا تاريخ وجود دارد و بشر هست، زنان محكوم آنند. طبيعي است كه  تخلف

هايي، فاصله عميق و ژرفي ميان زن و شوهر وجود  در چنين شرايط و در چنين دوره
اي برخوردار بوده،  مرد از نبوغ و استعداد ويژه داشته است. به خصوص در شرايطي كه

رفته  اند براي همديگر قابل درك باشند. بدين جهت، رفته توانسته گاه نمي زن و مرد هيچ
                                           

 .24)، آيه 79. سوره نازعات (-1
 .1370، انتشارات منوچهري، 75.تذكره االولياء، ص -2
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اند و  شده است. آنان هرچند از نظر جسمي با هم نزديك بوده تر و گودتر مي فاصله عميق
اي آنان را از  كري بيابان گستردهز نظر روحي و فاند، اما ا برده زير يك سقف به سر مي

كرده است. داستان سقراط و زنش به صراحت گوياي شرايطي است كه  همديگر جدا مي
در آن زمان بر زن و مرد حاكم بوده و بيانگر جوي است كه آن دو از نظر فكري در آن به 

بيكار نشسته و زند كه: چرا  روزي زن سقراط با داد و فغان بر او فرياد مي«اند.  برده سر مي
زند كه:  كنم... زن با عصبانيت فرياد مي دهد: دارم فكر مي  كني؟ سقراط پاسخ مي كاري نمي

 گويد: آخر... آخر مرد! خجالت بكش، فكر كردن هم شد كار! سقراط مي
 .2F1»فكر كردن كار مرد است 

و زنان در جوامع آن دوران، مشكالتي از اين دست مدام ميان مردان برخوردار از نبوغ 
انديشند و همه چيز را در آراستن جسم و  فكر، كه تنها به ظاهر خود مي سطحي و كم

افتاده كه زني نابغه و خالق  گاه نيز اتفاق مي دانند، وجود داشته، گه چهره خود خالصه مي
هاي زودگذر  افتاده، كه تنها در پي ارضاي هوس مسئوليت مي فكر و بي به چنگ مردي بي

خواسته و از تمام وجود  ز زن، صرفاً برآوردن شهوات و اميال خويش را ميخود بوده و ا
هاي  هاي روح و موج او، تنها با جسم ظريف و نازكش آشنا بوده و با حساسيت

هايي از اين قبيل را در جوامع بسته  اش هيچ نزديكي و سنخيتي نداشته است. نمونه انديشه
معي كه پدر، هم براي پسر و هم براي دختر و سنتي امروزي به كثرت شاهده هستيم: جوا

رسد، براي پسر، دختري را كه او  نمايد و چون هنگام ازدواج فرا مي تعيين تكليف مي
داند،  كند و براي دختر نيز پسري را كه وي مصلحت مي خواهد، انتخاب مي مي

و  ها كه به نظر و عالقه اين دو اهميت بدهد و به خواسته گزيند؛ بدون اين برمي
كنند، اما كدام  جا است كه پسر يا دختر را شروع مي آرزوهايشان تن در بدهد. اين

جاست كه  زندگي؟ تنها چيزي كه در آن معني ندارد، زندگي است و اشتراك نظر از اين
اند ـ يك جهنم سوزان  اند اما دل نداده دو نفر (زوج)، زندگي خود را ـ كه بدان تن داده

                                           
 .460شناسي)، ص  (اسالم 30. مجموعه آثار دكتر علي شريعتي، ج -1
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سوزند و نهايت آن نيز يا جدايي است  متضاد و متناقض در آن مي بينند كه دو موجود مي
و سرنوشت و آينده مبهم فرزندان و يا تن دادن به زندگي است كه سرانجام آن، فرسودن، 

 له شدن و از پا درآمدن است.
* * * 

افتاده كه زن و شوهز كامالً متجانس و  اما در همين جوامع منحط، گهگاه اتفاق مي
كنند و با هم اشتراك نظر دارند ـ خود  در بيشتر موارد همديگر را درك مي همگون ـ كه

اند، حكم استثنا را  اند. اما اين موارد از بس نادر بوده ديده را در يك زندگي مشترك مي
اند. گويي اين سرنوشت بوده كه در اين مورد خاص دست به كار شده و اين دو تا  داشته

ا همديگر را درك كنند و بفهمند و چرخ زندگي را به حركت را در كنار هم قرار داده، ت
هايي عيني از اين دست وجود دارد.  نمونه صدرآورند. در زندگي حضرت محمد

از غاز حراء با مسئوليتي سنگين بيرون  صهنگامي كه نزول وحي آغاز شد و محمد
فت. حضرت رفت و پا به خانه خديجه گذاشت، او را كامالً در مسئوليت خود شريك يا

در فكر، انديشه و احساس كامالً با هم متجانس و همگون  لو خديجه صمحمد
شهرت » سال غم و اندوه«درگذشت، به  لبودند. به همين سبب، سالي كه خديجه

خورد. اما پس از  را مي لنيز تا پايان عمر، حسرت خديجه صيافت. حضرت محمد
وانست خالئي را كه مرگ با نبوغ و استعداد خاص خود، ت لاو عايشه صديقه

پديد آورده بود، پر كند. هرچند ساير همسران پيامبر در اين زمينه، با جان و  لخديجه
گذاشتند، اما قدرت فهم و نبوغ سرشار و استثنايي  مي صدل، قدم در راه حضرت محمد

 و منحصر به فرد عايشه صديقه، غيرقابل انكار است.
ميت او براي پيامبر جاي انكار ندارد. و اه صنزد حضرت محمد لجايگاه عايشه

زد، نيز از كسي پوشيده نيست.  موج مي لمحبتي كه در دل پيامبر نسبت به عايشه
كرد. او تنها زني بود كه در  عايشه، تنها پناهگاهي بود كه بهتر از هر زني پيامبر را آرام مي

يي را از زندگي او وجوش پيامبر، مدام خستگي و تنها گرماگرم زندگي متالطم و پرجنب 



  عايشه همسر، همراه همراز پيامبر  6

 

ها و  ) و با او، سختيلمحمد با ديدار او (عايشه «زدود. به گفته دكتر شريعتي:  مي
هاي  داد. هرگاه كه در زير فشار انديشه هاي بسيار زندگي سياسيش را تسكين مي خستگي

هاي بلند  هاي دشوار روح و معراج آمد و از تالطم بسيار و تأمالت سنگين، به ستوه مي
3F...»خواند  شد، عايشه را مي طاقت مي رش بيافكا

1. 
* * * 

دار كه از  عظمت عايشه در اين است كه او برخالف بسياري از زنان و مردان نام
دارند، همواره خود را  هاي خطربار به دور نگه مي گريزند و خود را از صحنه مخاطره مي
سلماً عظمت در اين رفت. م هاي خطرناك فرو مي انداخت و در عمق صحنه به خطر مي

هاي  نيست كه فرد، راه سكوت و انزوا را در پيش بگيرد و مدام از پذيرش مسئوليت
آيد. قطعاً اگر شخصي بدون  سنگين بگريزد؛ چون در اين صورت، عظمتي پديد نمي

دار و عظيم جلوه كند، پوچ  هاي سنگين، نام مخاطره و ريسك نمودن و پذيرش مسئوليت
شود كه توسط برخي هواداران خود، در برابر  و چنين استنباط ميو ياوه خواهد بود 

عظمت ديگران، براي رفع عقده حقارت خويش، بزرگ و عظيم نمايانده شده است. كسي 
اي گذاشته باشد: ميداني كه  آورد، كه قدم در ميدان ناشناخته اي به دست مي كشف تازه

ت كه در چنين صورتي امكان اشتباه نيز كسي در آن پا نگذاشته باشد. پيداس قبل از او هيچ
كند. دستي كه حركت  گاه اشتباه نمي زند، هيچ وجود دارد. كسي كه دست به كاري نمي

چنان كه به  زند، هم كند، سود و زياني در بر ندارد. اما كسي كه دست به كاري مي نمي
شود. اما اين يابد، گهگاه نيز ممكن است دچار اشتباه  نتايج و سودهاي هنگفت دست مي

 اشتباه با آن نتايج و سودها اصالً قابل مقايسه نيست.
الي  نيز در همين است. شخصيت مستقل و مسئول او نيز در البه لعظمت عايشه

يابد. او در زندگي خود مخاطره نمود، اما اين مخاطره بيش از آن  همين حوادث تبلور مي

                                           
 ..30شناسي، ج  ، اسالم30مجموعه آثار دكتر علي شريعتي، ج  -1
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گونه خطر نمودن را،  المه اقبال، اينكه به شخصيتش لطمه بزند، به او بزرگي بخشيد. ع
 داند: مترادف با حيات مي

 از اين پس در حرم گيرم كنامي غزالي با غزالي درد دل گفت
 به كام آهوان صبحي نه شامي اند به صحرا صيدبندان در كمين

 ي صياد خواهم امان از فتنه
 ها آزاد خواهم دلي زانديشه

 هي حيات، اندر خطر زياگر خوا رفيقش گفت: اي يار خردمند
 زتيغ پاك گوهر تيزتر زي دمادم خويش را بر فسان زن

 خطر تاب و توان را امتحان است
 عيار ممكنات جسم و جان است

 233كليات، ص 

در زندگي وي ـ به گفت عقاد ـ يك معيار راستين براي سنجش حقوق زنان در عصر 
معيار راستين حقوق زنان را سنجيد و شود در هر عصري  او وجود دارد. با اين معيار مي

ارزيابي نمود. بدين جهت است كه شناختن عايشه و آگاهي از سير حوادث زندگي او در 
هاي  يابد. عايشه در زمان خود در صحنه مراحل مختلف، براي زن معاصر اهميت مي

به آفريني  مختلف زندگي، قدم گذاشته و به ايفاي نقش پرداخته است. البته، اين نقش
هاي  هاي زماني خاصي صورت گرفته است. زن امروز نيز در عرصه تناسب چهارچوب

گوناگون زندگي قدم گذاشته و دوشادوش مردان درصدد ايفاي نقش است. البته، پيداست 
هاي گذشته صورت  آفريني در شرايط زماني متفاوت با قرون گذشته و سنت كه اين نقش

اند. موانع و سدها در برابر امواج بزرگ  كسته شدههاي قديمي ش ها وعرف گيرد. سنت مي
كه موانع و  آن تمدن جديد و دنياي جديد، فرو ريخته اند. بدين جهت زن امروز، بي

هاي وجداني و  آن كه از حساسيت سدهاي پيشين، پيش پاي او وجود داشته باشند و بي



  عايشه همسر، همراه همراز پيامبر  8

 

اند، داخل  منوعه بودههايي كه در گذشته برايش جزو مناطق م اخالقي رنج ببرد، در حريم
 شود. مي

در اين ميان، شايد زندگي پردامنه و پرفراز و نشيب عايشه كه با وجود همه موانع 
اي برخوردار است، بتواند براي  كننده هاي خيره هاي پرتكان و كشش قرون پيشين، از موج

ه هاي گذشته و هم دربرگيرند زن امروز، الگو قرار گيرد. الگويي كه هم حافظ سنت
تحوالت بزرگ كنوني باشد. پس بايد عايشه را شناخت و شناساند؛ چون وي در بستر 
سنت اسالمي رشد نموده و باليده است، براي زناني كه نسبت به اين سنت خود را متعهد 

 بينند، شناخت عايشه، بيش از يك ضرور است. مي
* * * 

مورد عايشه بسيار كم  ز است، اين كه به زبان فارسي، منابع دريگان چيزي كه تأسف
4Fوجود دارد

اي كه بتواند تمام جوانب زندگي وي را در بر  از اين رو فراهم نمودن نوشته . 1
ناپذير  زبانان بشناساند، يك ضرورت اجتناب اش را به فارسي گيرد و شخصيت واقعي

اي كه در دست داريد، گامي است در همين راستا كه زير نظر  شود. نوشته احساس مي
محمد حبش توسط بانو رفَيده حبش نوشته شده است. هنگامي كه دست به ترجمه  دكتر

هايي به آن افزوده شود. به همين جهت صرفاً به  كتاب زدم، احساس كردم بايد بخش

                                           
 ن فاري چند نوشته وجود دارد:البته به زبا -1

چنان كه از عنوانش پيداست، در اين  عايشه در حيات محمد؛ نوشته سپهروز مولودي. اما هم -الف
 كتاب زندگي عايشه صرفاً در زمان حيات محمدص بررسي شده است.

اهللا منصوري. اين كتاب هرچند  عايشه بعد از پيغمبرص؛ نوشته كورت فيشلتر و ترجمه ذبيح -ب
تواند به  خورد و نمي هاي فيشلر و منصوري مي پردازي طور و پرحجم است، اما تنها به درد خيالق

 گونه كه هست معرفي نمايد، قرار گيرد. را آن لعنوان يك منبع تاريخي، كه شخصيت خايشه
عايشه، بانوي دانشمند اسالم؛ توشته عبدالحميد طهماز و ترجمه عبدالرحمن حريري. اين كتاب  -ج

 و منابع نويسنده بوده است.جز
 ام المؤمنين عايشه، نوشته محالتي. -د
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5Fديدم، به آن افزودم ترجمه كتاب بسنده نكردم، بلكه بخش هايي كه الزم مي

اين  . 1
ن و غناي مطالب مندرج در كتاب صورت ها بنابر ضروت و جهت پربار نمود افزوده
آشنا شوند.  لتري با شخصيت عايشه اند، تا خوانندگان بتوانند به صورت جامع گرفته

هاي مترجم، از حجم بااليي برخوردار  ها، افزوده براي همين هدف در برخي بخش
ين سبب، دهند؛ به هم  اي كه در مجموع، تقريباً نصف كتاب را تشكيل مي اند. به گونه  شده

كتاب شكل ترجمه و نگارش به خود گرفته است. اميدوارم با اين نوشته توانسته باشم، 
ها انديشه و احساسم را به خود مشغول داشته، ادا  دين خود را نسبت به بانويي كه سال

ترين بانوي تاريخ  ترين و شجاع نموده باشم. بانويي كه به حق ـ البته به نظر من ـ بزرگ
 رود. شمار مياسالم به 

 و ما توفيقی اال باهللا عليه توكللت و اليه انيب

 داود ناروئي
 1379شهريورماه  5

 1421االول  جمادي 25مصادف با 

                                           
 اند، عبارتند از : هايي كه توسط مترجم افزوده شده .بخش-1
دوران ابوبكر صديق و عمر فاروق؛ آرامش براي  -3عايشه در چشم و دل پيامبرص  -2هووها  -1

تربيت  -7ادبيات  -6هاي سياست  هلرز پس -5دوران عثمان و علي؛ حركت براي ماندن  -4انديشيدن 
 هايي صورت گرفت كه عبارتند از: ها نيز افزوده در برخي بخش

 .حادثه افلك -3عروس جوان  -2مهاجر كوچك  -1





 
 

 در عرصه زندگي و مسئوليت با پيامبر بخش يكم : 

 خانواده عايشه

در مكه به دنيا آمد.  صدرست چهارسال پس از بعثت پيامبرل ام المؤمنين عايشه 
ترين  اش را غيرمسلمان به سر نبرده است. وي در خانه نزديك روزي از زندگياو هيچ 

، ابوبكر صديق، رشد نمود و استعدادها و مواهبش براي زندگي صانسان به قلب پيامبر
هاي سران و  ها و انديشه شكوفا شد: يعني درست در زماني كه شرك و جهل بر عقل

ها  ها و سختي ترين شكنجه مسلمانان با تلخرهبران قريش خيمه زده بود و نخستين گروه 
 كردند. هاي كفر و دشمنان اسالم، دست و پنجه نرم مي از طرف رهبران قدرتمند و پايه

در آن زمان عايشه به دور از هياهو و غوغاي شركت و به دور از فشارهاي شكنجه و 
در پيرامون آن اي به دنيا آمد كه عشق و خوشبختي بر آن خيمه و ايمان  سختي در خانه

 چنان كه سخن خود عايشه بر اين مطلب داللت دارد: حلقه زده بود. هم
 .6F1»من، زماني صاحب عقل و درك شدم، كه پدر و مادرم پيرو دين بودند«

 پدر

پدر عايشه، ابوبكر صديق است. نامش عبداهللا، نام پدرش عثمان معروف به ابوقحافه 
بوبكر صديق، پيش از مسلمان شدن به سخاوت، باشد. ا پسر عامر از قبيله بني تيم مي

فكري، خوش اخالقي، همزيستي دوستانه و زندگي پاكيزه،  شجاعت، امانتداري، خوش
آمدند و به خاطر علم فراوان، آگاهي  زد همه بود. مردان قبيله نزد او مي مشهور و زبان

7Fگرفتند اش با او انس مي دقيق، همنشيني خوب و اخالق پسنديده

2. 

                                           
 .331، ص 2صحيح بخاري، ج  -1
 437السيره النبويه از ابن كثير، ج ، ص  -2
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شناسي نيز از همه ماهرتر بود. همين امر سبب شده  ك تاجر ثروتمند بود. در نسباو ي
نگاران عرب و مسلمان  بود، كه قريش نسبت به او مباهات كند. در اين مورد تاريخ

8Fتر بوده است نظر دارند كه او در مورد نسب قريش از همه آگاه اتفاق

1. 
به اسالم را نيز بر سر داشت. او عالوه بر همه اين خصوصيات، او تاج پيشي گرفتن 

9Fنخستين مردي بود كه مسلمان شد

تر  نزديك صچنين از بقيه مردم به قلب پيامبر هم .2
 درباره او فرموده بود: صبود. تا جايي كه پيامبر

 .10F3»يدمزگ گرفتم، مسلماً ابوبكر را برمي اگر از امتم كسي را به دوستي مي«
هاي مداوم وي و  ، اخالص بزرگ و كوششاين نيست جز، به خاطر ايمان راستين

 درباره او گفته است: ص، تا جايي كه پيامبرصبخشيدن دارايي خود به پيامبر
كسي كه از همه مردم در همراهي و دارايي خود بر من بيشتر منت دارد، ابوبكر «
 .11F4»است

سي او هاي عشق و ايمان قد عايشه زير سايه اين پدر بزرگوار رشد كرد و باليد. از پله
 باال رفت و با خصوصيات و امتيازات اين پدر مهربان خو گرفت.

 ابوبكر: نخستين دعوتگر

از زماني كه مسلمان شده بود و قلبش به اسالم آرام گرفته بود و  ابوبكر صديق
شيريني اسالم را چشيده بود، همه كساني را كه مورد اعتمادش بودند به اسالم فرا 

به دست او مسلمان  شن روزها در مكه بزرگان اصحاب خواند. در همان نخستي مي

                                           
 .342، ص 2االصابه في تمييز الصحابه، ج  -1
 .همان-2
 .331و  289، صص 2اري، ج صحيح بخ -3
 .331، ص 2صحيح بخاري، ج  -4
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چون عثمان، طلحه، زبير، سعد بن ابي وقاص، عبدالرحمن بن عوف،  شدند: بزرگاني هم
12Fعثمان بن مظعون، ابوعبيده بن جراح، ابوسلمه بن عبداالسد و ارقم بن ابي ارقم

1. 
ه مصرف رساند. اش را در راه دعوت اسالمي ب چنين تمام سرمايه هم ابوبكر صديق

 گويد: نمود. ام المؤمنين عايشه مي مانندي انفاق مي او با سخاوتمندي و بخشندگي بي
ها برده  پيامبر كه مبعوث گرديد، پدرم چهل هزار سرمايه داشت. او مرتب با اين پول«
كرد، تا اين كه چون به مدينه آمد،  نمود و از مسلمانان سرپرستي مي خريد و آزاد مي مي

كرد ... زماني كه درگذشت، هيچ درهم  پنج هزار داشت. در مدينه نيز همين كار را ميتنها 
 .13F2»و ديناري از خود به جا نگذاشت

ديد كه به سبب مسلمان شدن به وسيله صاحبان  ابوبكر چون بردگان مستضعف را مي
داد؛ چون سخت به آنان عالقه و محبت  شوند، كنترلش را از دست مي خود شكنجه مي

ساخت. به همين  خريد و در راه خدا آزاد مي شت. سرانجام با پول خود آنان را ميدا
صورت هفت برده را آزار نمود؛ بالل حبشي، عامر بن فهيره، زنيره، نهديه و دخترش كنيز 

14Fبن مؤمل و ام عبيس

3. 
چنان كه ابوبكر نخستين مسلمان بود، نخستين  توانيم بگوييم: هم بدين سبب مي

بود. او براي برادرانش از هيچ نصيحت و خيرخواهي ارزشمندي دريغ دعوتگر نيز 
كشاند. اموال و دارايي خود را  گرفت و به سوي هدايت مي نمود. او دستان آنان را مي نمي

هاي قريش را  داد و در اين راه با روح و جسم خود انواع شكنجه در اختيار آنان قرار مي
 كرد و هم با جان و مال. هم با زبان جهاد مي سان او همزمان، نمود. بدين تحمل مي

اش  شمارند. او را همين بس كه پيامبر درباره مناقب ابوبكر صديق بس شكوهمند و بي
 فرموده است:

                                           
 437-439، صص 1ابن كثير، السيره النبويه، ج  -1

 242-243، صص 2االصابه في تمييز الصحابه، ج  -2

 343، ص 2؛ االصابه، ج 493، ص 1ابن كثيرف السيره النبويه، ج  -3
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 ».شود تر مي اگر ايمان ابوبكر با ايمان ديگر مردمان مقايسه گردد، كفه ايمان او سنگين«

 مادر

از زنان بزرگ صحابه است. در دوران  مادر عايشه، ام رومان دختر عامر كناني،
جاهليت با عبداهللا بن حارث اسدي ازدواج نمود و براي او طفلي را به دنيا آورد، اما 

رومان ازدواج نمود. ام رومان، عايشه و  عبداهللا درگذشت. پس از عبداهللا، ابوبكر با ام
ينه هجرت نمود و پس عبدالرحمن را براي ابوبكر به دنيا آورد. پس از آن ام رومان به مد

15Fاز حادثه افك

داشت و به  در حيات پيامبر درگذشت. وي (ام رومان) پيامبر را دوست مي 1
به قبرش فرود آمد و برايش آمرزش خواست و  صگذاشت. پيامبر شدت به او احترام مي

 فرمود:
ده ها دي خدايا! بر تو پوشيده است كه ام رومان در راه تو و در راه پيامبرت چه سختي«
 .16F2»است

ها براي دخترش  ام رومان همسر ابوبكر صديق و مادر عايشه است. او در زمان سختي
مادري مهربان و خيرخواه بود. ايمان، امانتداري، مهرباني و خوش اخالقي از تمام 

اي كه در آن دختري رشد كرد و باليد كه بعدها در  باريد. اين است خانواده وجودش مي
 مود.آشيانه ن صدل پيامبر

 خواستگاري مبارك

عادت داشت، كه هر روز به خانه ابوبكر صديق سر بزند. ابوبكر صديق  صپيامبر
بود.  صها و وظايف دعوت، شريك پيامبر همراه و همراز باوفايي بود كه در مسئوليت

 نمود. ديد، سبك مي كرد و آزارهايي را كه از كفار مكه مي دردها را از او كم مي

                                           
 به زودي درباره حادثه افك سخن خواهيم گفت. -1

 .255يدات بيت النبوه، ص تراجم س -2
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نشست. او در اين ميان دخترش را  ت طوالني نزد دوستش ميتا لحظا صپيامبر
زده  نمود و از ديدن پيامبر ذوق كرد، با شادماني خود را سرگرم مي ديد كه بازي مي مي
شد. مسلماً در اين ميان سيماي زيرك و هوشياريي كه از چهره عايشه پيدا بود و در  مي

از  صماند. پيامبر بر پوشيده نميشد، بر پيام حركات درست و عاقالنه اش نمودار مي
 صاز پيامبر لچنان كه عايشه زده شد. اين خواب هم خوابي كه ديد، سخت شگفت

 نقل نموده از اين قرار است:
اي ابريشمين بودي. فرشته به  تو را دوباره در خواب ديدم. تو را ديدم كه در پارچه«

ديدم تويي. با خود  م ميكرد ات را كه ظاهر مي گفت: اين زن تو است. چهره من مي
 .17F1»شود گفتم: اگر از طرف خداوند باشد، حتماً عملي مي مي

زده شده بود. آخر چگونه اين كودك همسر او خواهد شد!  سخت شگفت صپيامبر
اگر از طرف خداوند باشد، «ولي در نهايت او قضيه را به خداوند واگذار نمود، فرمود: 

داشت.  ب خود موضوع خواب عايشه را نهفته ميدر قل صپيامبر». شود حتماً عملي مي
رفت و او را  كرد، حضرت نزد ام رومان مي هرگاه عايشه از مادرش به پيامبر شكايت مي

كرد: ام رومان! مگر به تو سفارش نكرده بودم در مورد عايشه سفارشم را به  سرزنش مي
 .18F2»ياد داشته باش؟

و فالن كار را انجام داد و ابوبكر را بر ما  او فالن كار«گفت:  ام رومان نيز در پاسخ مي
 ».عصباني نمود

 گفت: هاي كودك معصوم مي نيز با قلبي آكنده از محبت و گذشت از لغزش صپيامبر
 .19F3»اگرچه آن كار را كرده باشد، باز هم نبايد او را سرزنش كني«

                                           
 2438؛ صيح مسلم، حديث شماره 117، ص 5؛ منتخب كنزالعمال، ج 329، ص 2صحيح بخاري، ج -1

 78، ص 8؛ الطبقات الكبري، ج 118، ص 5منتخب كنزالعمال، ج  -2

 سيره ابن هشام. -3
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20Fسال غم

در يك زمان هم عمويش: يعني ابوطالب و هم  صرسد. پيامبر فرا مي 1
دهد. خديجه نخستين همسر او بود. زني باوفا و  همسرش: يعني خديجه را از دست مي

راستين كه هم براي خود پيامبر و هم براي اسالم بهترين ياور بود. او سرمايه، مقام و 
 صرف نموده بود. صاش را در راه پيامبر نيروهاي روحي و جسمي

سرشار از رضايت و خشنودي اين زن پاك و با ايمان به سوي خداي خويش شتافت؛ 
كس گذاشت. او،  ، را پس از خود تنها و بيصكامل. ولي دوست و همسرش، محمد

پس از خديجه ديگر همسري نداشت كه برايش دلش بسزود و همدمش باشد. 
چنين چهار دخترش، مادر خود را از دست  پس از خديجه تنهاي تنها بود. هم صمحمد

س از او كسي نبود كه دست سرشار از محبت مادرانه دادند: مادري مهربان و دلسوز پ
 خود را بر سر آنان بكشد، آنان تنهاي تنها بودند.

يار خويش را از دست داد و به شدت  نخستين دست صبا درگذشت خديجه، پيامبر
ديد كه در ميدان دعوت، جاي خديجه  كرد. وي مي جاي خالي او (خديجه) را حس مي

وار از مسلمانان دفاع كند و با  پس، كسي نيست كه خديجه به شدت خالي است. از اين
لطافت بدهد و زمينه را براي هرچه بيشتر  صروح گرم خويش به كار و دعوت پيامبر

 كوشيدن و جستن افراد جديد، فراهم نمايد.
شست، اما پس از  ديد، از قلبش مي در راه دعوت مي صهايي را كه پيامبر خديجه غم

اين خأل را پر كند و تنهايي و سكوتي را كه پس از خديجه به  خديجه كسي نبود كه
ديد، خاطره  تمامي چيزهايي را كه در پيرامون خود مي صوجود آمده بود، بزدايد. پيامبر

نمود. در چنين وضعيتي كسي جرأت  خديجه و جهاد و عشق او را برايش تازه مي
ـ كه به حكم فطرت خاص خود،  كرد با او در مورد ازدواج صحبت كند. البته، زنان نمي

بيشتر قدرت داشتند ـ در اين مورد سر سخن را با او باز كردند. خوله دختر حكيم، زن 
نمود. او تصميم گرفت تنهايي و  عثمان بن مظعون، اين موضوع را به خوبي احساس مي

                                           
 ».عاام الحزن« -1
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با بينم  پا پيش گذاشت و گفت: اي پيامبر خدا! مي ،را بشكند. بنابراين صسكوت پيامبر
 كني. از دست دادن خديجه احساس تنهايي مي

 پيامبر پاسخ داد: درست است، او مادر فرزندان و كدبانوي خانه بود.
 كني؟ خوله گفت: ازدواج نمي

 فرمود: با چه كسي؟ صپيامبر
گاه به ذهن پيامبر نگذشته بود، كه بايد براي خديجه جانشيني بياورد. خوله  انگار هيچ

 با شتاب پاسخ داد:
 ختر يا بيوه؟د

 فرمود: دختر كيست و بيوه كدام است؟ صپيامبر
ترين مخلوق نزد تو، عايشه، دختر ابوبكر و بيوه،  خوله گفت: دختر، دختر محبوب

 سوده، دختر زمعه است. او به تو ايمان آورده و تو را باور نموده است.
21Fري كنپيامبر با او موافقت نمود و فرمود: برو و هر دو را برايم خواستگا

1. 
مند بود، تا كدبانوي خانه و سرپرست  براي اين به سيده سوده عالقه صپيامبر خدا

دخترانش باشد. به عايشه صديقه نيز براي اين مايل بود، تا جانشين خديجه باشد و در 
در نهاد عايشه كوچك (از نظر  صراه تبليغ و گسترش دعوت، يار و ياور او باشد. پيامبر

العاده و برخورداري از يك  چون زيركي، هوشياري فوق رزي همسني)، خصوصيات با
شخصيت قدرتمند و مستقل را يافته بود. او، با فراست خود، در عايشه استعدادهايي را 

 بسازند. صتوانستند از او يك همسر خوب و كاردان براي پيامبر كشف نموده بود كه مي
توانند  راد آگاه و هوشيار ميجاي تعجب هم نيست. نبوغ، داراي مظاهري است كه اف

 ها، سخنان، ادب و اخالق كودكان لمس نمايند. آنها را در بازي

                                           
، ص 6چنين مسند احمد، ج  ؛ هم10، ص 3؛ اعالم النساء، ج 142، ص 2ابن كثير، السيره النبويه، ج  -1
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داني  خوله با يك مژده خوشحال كننده، به خانه ابوبكر رفت و به ام رومان گفت: نمي
، عايشه را ياد صكه خداوند چه خير و بركتي به شما ارزاني نموده است! پيامبر خدا

 ي خود خواسته است.نموده و او را برا
تر  ام رومان غرق در شادي شد و گفت: اين خبر، از قلب خودم برايم دوست داشتني

 است، اما منتظر بمان تا ابوبكر بيايد.
ابوبكر صديق كه آمد، خوله موضوع را با او در ميان گذاشت. ابوبكر گفت: مگر 

ست كه اسالم همه مردم عايشه صالحيت او را دارد. آخر برادرزاده اوست؟ مگر نه اين ا
 را برادر ديني همديگر قرار داده است؟

فرمود: به او  صرساند. پيامبر صخوله بازگشت و موضوع را به اطالع پيامبر خدا
22Fبگو تو برادر ديني من و دخترت صالحيت مرا دارد

1. 
از سوي ديگر، ابوبكر صديق به مطعم بن عدي وعده داده بود، كه عايشه را به عقد 

بير درآورد. عايشه با وجود سن اندكش، يك زن كامل بود. از نظر جسمي پسرش ج
هاي خواستگاران به او  نمود. به همين خاطر، چشم تر مي تنومند بود و از سن خود بزرگ

 خيره شده بود. همين امر نيز مطعم را وادار كرده بود، او را براي پسرش بخواهد.
خالص گرداند. بنابراين به ديدن كوشيد از قول خويش خود را  ابوبكر صديق

 مطعم رفت و از او پرسيد:
 گويي؟ در مورد موضوع اين دخترك ـ عايشه ـ چه مي

 زن مطعم به ابوبكر صديق پاسخ داد:
دين كند و به دين  ترسيم اگر عايشه را به عقد پسرمان دربياوريم، او را بي ابوبكر! مي

 تو درآورد.
 گويي؟ فت: تو چه ميابوبكر نگاهي به مطعم انداخت و گ

 .گويد!! شنوي كه زنم چه مي مطعم گفت: مي
                                           

 .142، ص 2سيره ابن كثير، ج  -1
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اي را  خوشحالي و شادماني ابوبكر صديق، قابل وصف نيست؛ چون مجبور نشد وعده
اش خارج ديد. حضرت  كه به مطعم داده بود، بشكند. خود به خود، خويش را از وعده

زد. براي  از محبتش موج مي، پيامبر خدا بود؛ او تنها كسي بود كه قلب ابوبكر صمحمد
نبود: وصلتي كه بتواند دو  صتر از وصلت با پيامبر داشتني چيز دوست او (ابوبكر) هيچ

ترين چيزي است كه ممكن است وجود اشته  خانواده را با هم پيوند دهد، اين مبارك
 و سرور جهانيان. ص، پيامبر خداصباشد؛ ازدواج دخترش عايشه، با محمد

را خواست و عقد او را با عايشه بست.  صاش بازگشت، پيامبر خانه ابوبكر صديق به
اي به  مهريه صبدين ترتيب اين خواستگاري مبارك و ميمون به پايان رسيد. پيامبر خدا

طور كه  داد. سن عايشه صديقه در آن زمان آن لمقدار چهارصد درهم نقره به عايشه
نظر ارجح، شش يا هفت سال بوده است. اند، بنابر  هاي سيره يادآور شده برخي از كتاب

 اين حادثه سه سال قبل از هجرت در ماه شوال رخ داده است.
و عايشه در اين ازدواج نيست، ولي  صجا محل طرح موضوع تفاوت سن پيامبر اين

كنيم كه اين ازدواج در مكان (محيط) و زماني صورت گرفته كه  به اين نكته اشاره مي
شد كه يك زن جوان و  لي داراي اهميت نبوده است. گاه ميتفاوت سن در عروس به ك

ها و رسوم  سن و سال، با يك مرد مسن ازدواج كند. اين ازدواج به معني شكستن سنت كم
شد كه يك مرد  آن زمان نيست؛ چرا كه قضيه كامالً طبيعي و معمولي است. گاه نيز مي

ر محيط مردم قريش، رايج و جوان با يك زن سالخورده ازدواج كند. اين قضيه نيز د
 شناخته شده بود.

در زماني با خديجه ازدواج كرد كه سنش از بيست و پنج سال تجاوز  صپيامبر
 ، چهل سال سن داشت.لكرد، در حالي كه خديجه نمي

چنان كه دشمنان  رفت، هم عيب به شمار مي صمسلماً اگر اين ازدواج به نسبت پيامبر
را به عنوان يك عيب تلقي كنند، بدون ترديد مشركين آن  اسالم امروزه دوست دارند آن

و يا عاملي براي  صزمان ـ كه از هيچ كوششي براي جستن راهي براي انتقاد به پيامبر
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كردند ـ در اين موضوع نيز بر او خرده  خرده گرفتن در رفتار و عملكرد او فروگذار نمي
ده كه كسي اين ازدواج را بر او خرده هاي تاريخ نيام يك از كتاب گرفتند. ولي در هيچ مي

گرفته باشد. آخر چگونه بر او خرده بگيرند؟ قضيه كه برايشان طبيعي است و عيب به 
آيد؟ حارث بن عوف مري با وجود سن زيادش در زمان جنگ عبس و ذبيان با  شمار نمي

او  ترين دختر اوس بن حارث طائي ازدواج نمود. اين دختر با وجود سن اندكش، كوچك
را به عنوان شوهر پذيرفت. البته، ناگفته نماند كه اين دختر تنها زماني راضي شد با او 
ازدواج كند، كه حارث براي ايجاد صلح ميان دو قبيله فعاليت نمود و با هرم بن سنان 

23Fشدگان را متحمل گرديد بهاي كشته خون

1. 
ريم و چندين سده را توانيم از مرزها و ابعاد زمان و مكان بگذ در اين صورت نمي

پشت سر بگذاريم و عينيت جامعه آنان را با عينيت جامعه خودمان مقايسه نماييم. ميان ما 
و آنان يك عامل زماني به مدت چهارده قرن وجود دارد. عالوه بر اين، غالباً زنان حجاز 

شوند. همين پديده سبب  كنند و بزرگ مي و مناطق گرمسير از نظر جسمي زود رشد مي
24Fشود آنان پس از بيست سالگي با پيري روبرو شوند مي

2. 
براي فرزند مطعم بن عدي خواستگاري  صمسأله ديگر اين كه، عايشه قبل از پيامبر

شده بود. اين موضوع بيانگر اين نكته است كه عايشه پا به سن ازدواج گذاشته بود. 
بود. اين سن،  از او خواستگاري نمود، شش ساله صزماني كه پيامبر خدا عايشه

يك  ،بيشتر به سن كودكان نزديك است، اما او از نظر جسمي رشد كرده بود و بنابراين
با او ازدواج كرد، نُه ساله بود. از نظر جسمي رشد  صزن كامل بود. زماني كه پيامبر

بالد، راستي، آيا  كرده بود و به زيباترين شكلي كه يك دوشيزه در دوره جواني بدان مي
كه عايشه  كنيم اين ازدواج، نوعي ستم در حق عايشه بوده است، يا اين گمان مي

 ازدواج كند؟ صتوانست در آينده با مردي بهتر از پيامبر خدا مي

                                           
 نساء انزل اهللا فيهم قرآناً. -1
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پنجاه ساله بود. با اين وجود، او پيرمري سالخورده و فرتوت و از نظر  صپيامبر خدا
ط، قدرتمند و سرزنده جسمي ناتوان و به هم ريخته نبود، بلكه جسمي كامالً با نشا

، از شجاعت، شهامت و قدرت بيشتري برخوردار  داشت. در صحنه بزرگ از همه صحابه
تر بود. حتي براء بن عازب گفته است: به خدا سوگند  بود و به دشمن از همه نزديك

برديم. در ميان ما شجاع كسي  پناه مي صشد، به پيامبر خدا زماني كه تنور جنگ داغ مي
 باشد. صر كنار پيامبربود، كه د

گرفت و تنور جنگ داغ  زماني كه جنگ شدت مي«از علي نيز نقل شده است: 
كرديم. هيچ يك از ما به دشمن از او  حفظ مي صگرديد، خود را در پناه پيامبر خدا مي

 .25F1»تر نبود نزديك
عزت، شرافت و خوشبختي به بار آورد. در شوهرش  لاين ازدواج براي عايشه

ها از  ثبت جسمي و روحي به طور كامل وجود داشتند. او در ميان عربخصوصيات م
تر، قدرتمندتر، سخاوتمندتر و از نظر خلق و خو از همه برتر بود. از  همه زيباتر، شجاع

 صتر او پيامبر خدا ها و سرور همه فرزندان آدم و از اين مهم تر، او سرور عرب همه مهم
 بود.

دختري وجود داشته باد، جز اين كه آرزو كند اي كاش كنم در جهان اسالم  تصور نمي
 بود، هرچند تفاوت سني ميانشان زياد باشد!. ص، پيامبر خداصهمسر محمد

 مهاجر كوچك

درآمد. او از اين پس همسر عقد  صخواستگاري تمام شد و عايشه به عقد پيامبر
با  صين زمان، پيامبربود، اما با اين وجود در خانه پدر باقي ماند. در هم صكرده پيامبر

 سوده دختر زمعه كه چندي پيش شوهرش، سكران بن عمرو، درگذشته بود، ازدواج نمود.

                                           
 .371، ص 2مناهل العرفان في علوم القرآن، ج  -1
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، بزرگ و صشدند. عايشه در برابر چشم و دل محمد روزها به سرعت سپري مي
تر  شد و قلب كوچكش در كنار آيات ملكوتي غيب، گسترده و گسترده تر مي بزرگ

هاي آلوده مشركان در حال  ه پيامبر را در كنار كعبه، زير چكمهانداز ك گرديد. اين چشم مي
داد، روح حساس عايشه را سخت آشفته و پريشان، اما نيرومند و  شكنجه شدن نشان مي

پر عقل و احساس او به فراسوهاي دوردست  ها بود كه شه ساخت. در اين صحنه مقتدر مي
 آمد. و به پرواز در مي گشود هاي دست نيافتني غيب پر مي ايماني و كرانه

شد. از زمان خواستگاري سه سال پياپي گذشت. در  تر مي بزرگ و بزرگ لعايشه
و مسلمانان به اوج سختي و  صهاي مشركين به پيامبر اين مدت، آزارها و شكنجه

اي جز ترك خاك، خانه و سرزمين خود  خشونت رسيده بود. سرانجام مسلمانان چاره
شماري از مردم آن مسلمان  هر مدينه كه از چندي پيش گروه بينديدند. به همين سبب ش

مصعب بن عمير به عنوان معلم و راهنما نزد آنان رفته  صشده بودند و يار جوان پيامبر
تك، راه  بود، به مثابه مقصد هجرت تعيين گرديد. مسلمانان به صورت گروهي و تك

كي از مسلمانان در مكه باقي مانده هجرت را در پيش گرفتند. پس از مدتي تنها مقدار اند
هاي  نيز اجازه هجرت داد. او در برابر دسيسه صبود. در نهايت خداوند به پيامبر

، پدر عايشه، دوست و توزانه مردم مكه، مجبور به ترك خانه و كاشانه شد. ابوبكر كينه
 صآور، در كنار محمد در اين سفر خطرناك و در اين گريز وحشت صبرادر محمد

رسد. در  كند. لحظه ميعاد فرا مي آوري تهيه مي ست. تداركات سفر را با سرعت سرساما
گويد و پس از چند  به اتفاق دوست خود، ابوبكر، مكه را ترك مي صنيمه شب پيامبر

 گردد. رساند و از آسيب دشمنان ايمن مي روز خود را به مدينه مي
صورت  لكاو و بيدار عايشههمه اين اتفاقات و رويدادها در برابر چشمان كنج

اي  موقع در ساعات سوزان گرما، درست در لحظه بي صديد كه محمد گرفت. او مي مي
كوبد و  سوزاند، در خانه ابوبكر را مي كه خورشيد از سينه آسمان، دل و دماغ آدمي را مي

 ديد كه چون از ماجرا دهد. او پدر خود را مي فرا رسيدن زمان هجرت را به او خبر مي
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اطالع يافت، از خوشحالي گريست؛ چون پي برد كه در راه مدينه، تنها رفيق و همسفر 
 گفت: خواهد بود. بعدها مي صپيامبر
كه در آن روز ابوبكر را ديدم كه  گريد، تا اين دانستم كسي از خوشحالي نيز مي نمي«
 ».گريست مي

اش  آنها براي آينده كرد و از ها را با زيركي استثنايي خود تماشا مي او اين صحنه
شد  هايي همانند آن، آب ديده مي ها و صحنه گرفت. او با مشاهده اين صحنه ها برمي درس

اش  گرديد و استعدادهاي نهفته كرد و بارور مي و شخصيت خالق و بديعش رشد مي
 آمد. سان يك شخصيت مستقل با يك هويت مستقل به بار مي شدند. بدين شكوفا مي

عايشه كه از خواب بيدار گرديد، اين خبر را دريافت نمود كه پدرش بامداد دوشنبه 
دوست خود و نامزد عزيز و ارزشمند وي (عايشه) راه مدينه را در  صبه اتفاق پيامبر

اند. او شب را در حالي سپري نمود كه ترس، قلب با احساس و كوچكش را  پيش گرفته
نان يافت، آنان از ميان گرگان هار قريش، كه سرانجام اطمي كرد. تا اين فشرد و پاره مي مي

اند. در همين زمان كه ابوبكر رفته بود،  جا مستقر شده اند و در آن سالم به مدينه رسيده
پدرش ابوقحافه در خانه در حالي كه افسرده بود، رو به اسماء و عايشه كرد و گفت: 

رو كرده، مالي هم برايتان  به چنان كه شما را با غم جدايي خود رو كنم ابوبكر هم خيال مي
جا  ها را آن اي كه معموالً پدرش پول دستي كرد و در طاقچه نگذاشته است. اسماء پيش

اي كشيد. پس از آن  ريزه ريخت و روي آن پارچه اي مقداري سنگ گذاشت، در كيسه مي
طور نيست. پدرم برايمان پول زياد گذاشت. دستش را گرفت  به پدربزرگ خود گفت: اين

ها بگذارد. ابوقحافه كه دست خود  به سوي طاقچه برد و گفت: پدر! دستت را روي پول و
ها گذاشت خوشحال شد و گفت: اگر واقعاً اين مقدار پول گذاشته، پس  را روي پول

 ».اشكال ندارد. او كار خوبي كرده است
دي چند روز گذشت: چند روزي كه براي عايشه برابر با چند سال بود. روزها به كن

داد با  اي سنگين بر چرخ زمان آويزان شده بود و اجازه نمي شدند. انگار وزنه سپري مي
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شد.  جا مي تابيد. اما به كندي جابه سرعت بيشتري حركت كند. خورشيد در دل آسمان مي
اش، ابورافع، به مكه فرستاد تا  شده زيد بن حارثه را به اتفاق برده آزاد صسرانجام پيامبر

26Fرا به مدينه بياورد. ابوبكر نيز عبداهللا بن اريقط ديلي اش خانواده

را با آنان به مكه فرستاد.  1
اي به فرزندش عبداهللا نوشت و از او خواست كه ام رومان، عايشه و خواهرش  او نامه

 اسماء را به مدينه بفرستد.
همه از مكه خارج شدند. جز آذوقه سفر، چيز ديگري با خود نداشتند. چشمان 

ده آنان به كعبه دوخته شده بود كه دستان ستمگر و عصيانگري، آن را بازيچه خود ز بهت
قرار داده بودند و براي به دست آوردن سرمايه و حفظ نام، نان و شرف خويش، خدايان 

هاي دروغين براي مردم سهم  سنگي را در گرداگرد كعبه جمع نموده بودند. با تيرك
روت خود را بر خانه ساخته شده با دستان توحيدي سان، تسلط و جب گرفتند و بدين مي

 نمودند. ابراهيم و اسماعيل، تضمين مي
راه سفر براي اين شش زن (فاطمه و ام كلثوم دو دختر پيامبر، سوده همسر پيامبر، 
عايشه نامزدش، ام رومان مادر عايشه و اسماء دختر ابوبكر، كه از شوهرش زبير بن عوام 

فرسا و طوالني بود. در ميان راه، شتر عايشه و   بود) سخت طاقتنُه ماهه حامله عبداهللا
 مادرش رم كرد. مادر براي دخترش ترسيد. براي همين فرياد زد:

مهارش را «گفت:  اي واي دخترم! اي واي عروسم! اما سرانجام صدايي شنيد كه مي
27Fمهار شتر را رها كرد، ايستاد». رها كن

2. 
فرساي  عايشه شده بود، تا در راه سخت و طاقت گويي توجه خاص خداوند، متوجه

فرسا، اين كاروان  هجرت از هرگونه آسيبي در امان باشد. پس از اين سفر دشوار و طاقت
با مادر و خواهرش در كنار  لكوچك در امنيت و آرامش كامل به مدينه رسيد. عايشه

                                           
 .139ندوي، السيره النبويه، ص  او از بني ديل بن بكر بوده است. -1
، 4؛ االستيعاب، ج 228، ص 9چنين مجمع الزوائد، ج  طبراني با سند حسن روايت نموده است. هم -2

 .274، 2؛ السيره الحلبيه، ج 221، ص 3؛ البدايه و النهايه، ج 433ص 
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خزرج منزل  پدر خود ابوبكر صديق در محله سنح در خانه يكي از پسران حارث بن
نمود. و به اين ترتيب، عايشه صديقه كه هنوز نُه ساله نشده بود، راه پرفراز و نشيب 
هجرت را طي نمود. خانه و كاشانه خود را ترك نمود، تا در ديار غربت از ايمان خود 
دفاع كند. او هجرت كرد و عنوان مهاجر را به دست آورد: يك مهاجر كوچك در راه يك 

در آينده يك مجاهد كوچك نيز خواهد بود، تا در راه ايمان بزرگ خود هدف بزرگ. او 
تر بود: يك همسر كوچك  نيز از همه كوچك صبه جهاد بپردازد. در ميان همسران پيامبر
اي نه چندان دور، يك مهاجر بزرگ، يك مجاهد  براي يك مرد بزرگ. اما او در آينده
 بزرگ و يك همسر بزرگ خواهد شد.

 عروس جوان

در مدينه استقرار يافته و مسجدش را ساخته بود. در كنار مسجد دو اتاق  صيامبرپ
به عنوان محل سكونت وجود داشت. اين محل سكونت، ديوارهايي كوتاه و حياطي 

28Fكوچك داشت

يكي از اين دو اتاق به عايشه صديقه اختصاص داشت. اين اتاق از  .1
اتاق بستري ساخته شده از خشت و چوب درخت خرما ساخته شده بود. در درون 

پوست گذاشته شده كه از الياف پر شده بود. حصيري نيز اين بستر را از زمين جدا 
29Fاي مويين آويخته شده بود كرد. در شكاف در پرده مي

2. 
توانست  اش همين بود. اين خانه نمي اي كه براي عروس آماده شده بود، همه خانه

ي زيورآالت گرانبها نبود. البته، به حد كافي از كاخي بزرگ و باشكوه باشد؛ چرا كه حاو
فروغ و تابش برخوردار بود. صدها بار از وحي آسماني استقبال نمود. هدايتي كه 

شد. ده سال پس  هاي هستي را فرا گرفت، اين خانه به عنوان مركز آن محسوب مي كرانه
هللا، را در خود جاي داد از اين تاريخ، اين خانه پيكر عزيزترين فرزند آدم، محمد بن عبدا

                                           
 .313، ص 4السيره، ج  -1
 .270تراجم سيدات بيت النبوه، ص  -2
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و سپس در آن بسته شد، تا براي هميشه تاريخ زيارتگاه فرخنده همه مسلمانان از گوشه و 
براي كليه  صكنار جهان باشد. راستي كه چه خانه شگفتي است! در زمان حيات پيامبر

كه درهايش  نمايندگان اعزامي، محل گسترش نور و هدايت و دانش بود و پس از اين
پاشاند و  ران ميئانگيز خود را بر زا بسته شد، بوي پاك و دل صبا پيكر محمد همراه

 نمود. هايشان را زنده مي دل
در مدينه استقرار يافت. مسجد خود را ساخت و در پيرامون مسجد،  صپيامبر

ها به طرف حياط مسجد  اي را نيز به پايان رساند. درهاي همه اين اتاق ساختمان چند اتاقه
ها اسكان داد، تا به كار منزل بپردازد  شدند. سوده بنت زمعه را در يكي از اين اتاق باز مي

و دو دخترش، ام كلثوم و فاطمه،  صو شؤون خانه را كنترل كند و جهت آسايش پيامبر
 بيداري بكشد.

در ماه شوال سال دوم هجرت، آن شب مبارك و ميمون فرا رسيد. شبي كه عايشه به 
ترين شرفي را كه ممكن است يكي از زنان جهان كسب  و بزرگ خانه نبوت وارد شد

 و مادر همه مؤمنان گرديد. صكند، به دست آورد. او همسر محمد
تقديم نمود. عايشه تنها نُه  صام رومان دختر خوشبخت خود، عايشه، را به پيامبر

د سال داشت، اما از نظر رشد جسمي يك زن كامل بود و از عقل و ذهني قوي و مستع
برخوردار بود. روزي عايشه روي ريسماني كه به دو درخت خرما بسته شده بود،  تاب 

خورد. ام رومان مادر عايشه آمد و او را از روي تاب، پايين آورد. نخست صورت  مي
عايشه را با آب شست؛ موهاي پرپشت و انبوه و به هم چسبيده سرش را صاف و شانه كرد 

زدن عايشه تمام شود، چون آرام  انه رسيد. ايستاد تا نفس نفسو سپس او را برد، تا به در خ
 د:گرفت، او را درباره جمعي از زنان انصار داخل خانه برد. زنان گفتن

 .به خير و بركت ...!
بسپارند.  صام رومان دختر را به زنان سپرد، تا او را آرايش كنند و سپس به پيامبر

ي كشت و نه گوسفندي سر بريد. تنها سعد بن در عروسي خود با عايشه، نه شتر صپيامبر
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عباده، صحابي بزرگوار و سردار قبيله خزرج، طبق عادت هميشگي خود يك كاسه بزرگ 
كردند. كاسه حاوي  اش فرستاد. اين كاسه را چهار نفر مرد حمل مي و خانواده صبراي پيامبر

 صبراي پيامبرچنين شير نوشيدني  دار بود. سعد هم خوراك تريد و گوشت استخوان
30Fفرستاد

1. 
ترين زن به خانه  خوراك و آشاميدني عروسي همين بود و بس. در اوج سادگي خوشبخت

كرد تا حامل  از همان نخستين روز خود را آماده مي ترين مرد برده شد. دختر ابوبكر بزرگ
تين علوم و بركات نبوت باشد و در طول پنجاه و هفت سال پس از اين ماجرا، به عنوان نخس

 هاي خانه نبوت را در ميان همه مردم گسترش دهد. منبع، دانش
برده شد. اين ماه در تمام زندگي برايش از ارزش و  صعايشه در ماه شوال به خانه پيامبر

لطافت خاصي برخوردار بود. ماه شوال، ماه خاطرات بود. به همين خاطر از صميم قلب 
 ت:گف انه بخت بروند. با مباهات خاصي ميدوست داشت، زنان فاميلش در همين ماه به خ

مرا به عقد خود درآورد و همين ماه با من زفاف نمود. كدام يك از  صدر ماه شوال پيامبر«
 .31F2»شانس بوده است؟ زنانش بيشتر از من، خوش

* * * 
رفت تا زندگي ديگري را شروع كند. او با اين ازدواج،  صعايشه به خانه پيامبر

و انساني ديگر شد. اين ازدواج براي او منجر به عشقي پايدار، عميق  تولدي دوباره يافت
شوند و منجر به  ور مي هايي كه ابتدا شعله دار گرديد. درست برخالف عشق و ريشه

اي  را رشته صشوند. خانه پيامبر گردند، اما در آستانه حجله خاموش مي ازدواج مي
آمد.  مي صهاي خدايي، همواره نزد پيامبر كرد. جبرئيل با پيام نامريي با آسمان متصل مي

                                           
 .270ـ التراجم، ص السيره النبوه  -1
، 6؛ نسائي، ج 1093؛ ترمذي، شماره 1423؛ مسلم، شماره 206و  54، صص 6مسند امام احمد، ج  -2
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در زير باران تند وحي  لنمود. در اين فضا، عايشه رسالت خدايي مردم را مشخص مي
جا بود كه  يافت. از اين شد و ايمانش تكامل مي تر مي قرار داشت. روحش بزرگ و بزرگ

الت تند آوردند و مغز كوچكش را زير حم هاي ناب به مغزش هجوم مي كم انديشه كم
 دادند تا در آينده از او شخصيتي قوي و مستقل بسازند. خود قرار مي

پيامبر با فراست ايماني خود دريافته بود كه در وجود عايشه چيزي وجود دارد كه به 
شود. بنابراين با او ازدواج كرد و او را به خانه خود آورد و  ندرت در ديگر زنان يافت مي
. درست مثل يك غنچه تازه شكفته يا به مانند يك شاخه به اصالح و تربيتش پرداخت

زدود تا مبادا مانع  كرد. گياهان هرز را از دور و برش مي تازه جوانه زده، او را نوازش مي
سان عايشه نوجوان در سايه وحي، تربيت گرديد. سيماي  رشد و ترقي او بشوند. بدين

اش شكل  و فكر و انديشه بندي شد. خطوط خالقي او مشخص گرديد شخصيتش، قالب
 گرفت و هويت يافت.

اش افزوده شد. در نهايت   رفته رفته اين تكامل اوج گرفت و پيشرفت كرد و بر دامنه
 دهنده و قاطع بيان داشت: خداوند با صراحت در آيتي تكان

َ�ُٰتُهمۡ ﴿ َّ
ُ
ُ  ٓ ُُ ُُ ٰ ََ ۡۡ

َ
ُ ََ همۡم   ِم ُُ َ

َ
ُ ۡۡ َم  ََ م َِم ۡۡ ُُ ۡ ملۡ ِ ٰ

ََ َۡ َُ ّ ُم  .]6[األحزاب:  ﴾ٱ�ّ
 . »پيامبر از خود مؤمنان نسبت به آنان اولويت دارد و همسرانش مادران مؤمنانند«

شود. مؤمنان،  مي» مادر مؤمنان« صجاست كه عايشه در كنار ديگر همسران پيامبر اين
ها فراتر  آناني هستند كه باور و اعتقادشان به مبدأ هستي و يگانه مطلق، از مظاهر و قالب

» مادر« لهاي دلشان نفوذ يافته است و عايشه ترين اليه ترين و ژرف ه و به باطنيرفت
 چنين كساني است.

 عشق جاودان

شد. حكمت خداوند در  صدر اين سن اندك وارد خانه يامبرل عايشه صديقه
اش را به عنوان يك همسر در چنين سني آغاز نمايد،  شود كه عايشه زندگي اين آشكار مي
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اش  رشد كند و ببالد و شخصيتش تكوين و عقل و دانش و انديشه صپيامبر تا در دامان
نمود. اين  به عايشه توجه و عنايت خاصي مي صتكامل يابد. پيامبر صزير نظر پيامبر

توجه درست از زماني شروع شد كه او دختركي پرناز و طناز بود و تا زماني كه به يك 
اي پخته شد و قدرت كسب دانش و  نديشهزن كامل مبدل گرديد و صاحب عقل كامل و ا

به سان  صگسترش آن را ميان مردم به دست آورد، ادامه يافت. عايشه براي پيامبر
گرفت. تا در آينده به  آموز نجيب و آرامي بود كه در محضر او كليه علوم را فرا مي دانش

 ترين و برترين آموزگار مطرح شود. مثابه بزرگ
چه را كه  ش را بر آستانه اين خانه مبارك گذاشت، همه آندرست از زماني كه او قدم

كند كه چگونه در كنار  گاه فراموش نمي سپرد. او هيچ گذشت به حافظه خود مي در آن مي
را كه بازتابننده  صكرد. او لبخند زيباي پيامبر ها بازي مي همسن و ساالنش با عروسك

زد  نسبت به عايشه موج مي صتمامي عشق، عطوفت و محبتي بود كه در قلب پيامبر
شكفت كه از عايشه در مورد  صكرد. اين لبخند زماني بر لبان پيامبر فراموش نمي

 هايش پرسيد: عروسك
 اين چيست؟

 پاسخ داد: يك اسب است.
 .دار! فرمود: سبحان اهللا، اسب بال صپيامبر

 عايشه با هوشياري فطري خود كه حاكي از شهامت او بود، پاسخ داد:
 دار داشته است؟ اي كه سليمان اسب بال شنيدهمگر ن

زيستي مهربانانه و    در كنار هم صهاي ظريف پيامبر خدا ها و شوخي طبعي اين خوش
عشقي شكوهمند در  صمهرورزانه او با عايشه سبب شده بود، كه عايشه نسبت به پيامبر

 يم ببينيم.توان دل بپروراند. عشقي كه نظير آن را بسيار كم در ديگر همسران مي
زد. او به ديگر  اين عشق و دوستي باشكوه در طول زندگي در عايشه صديقه موج مي

آموخت كه در عشق ورزيدن به همسران خويش و آرايش نمودن خود براي آنان،  زنان مي
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اگر شوهري داشتي و «چگونه خلوص و شفافيت داشته باشند. او به زني گفت: 
بياوري و دو چشم زيباتر به جاي آنها بگذاري، اين توانستي دو چشمت را برايش در مي

 .32F1»كار را بكن
نباشد، مگر هم او نبود كه به وي چنان  صدار پيامبر آخر چگونه عاشق و دوست

 صكنند كه پيامبر توجه و عنايتي نمود كه حتي از پدر خود نيز نديده بود؟ نقل مي
 به او گفت: صدداري كرد. يامبرروزي با او درباره موضوعي مجادله نمود، اما عايشه خو

 داوري كند؟ دوست داري چه كسي ميان من و تو داوري كند؟ آيا موافقي كه عمر
 ».دوست ندارم عمر داور باشد«عايشه گفت: 

 فرمود: دوست داري پدرت باشد؟ صپيامبر
 گفت: بله.

د به حرف آم صشخصي را دنبال ابوبكر صديق فرستاد. ابوبكر آمد. پيامبر صپيامبر
 و فرمود: اين...

 از خدا بترس و به جز حق چيزي نگو ... ت:را قطع كرد و گف صعايشه حرف پيامبر
چنين بگويد؟ مگر پيامبر  صابوبكر سراسيمه شد. آخر چگونه دخترش به پيامبر خدا

گويد؟ ابوبكر صديق دستش را بلند كرد و يك سيلي بر گونه  جز حق، چيز ديگري مي
هايش ريخت.  يشه زخمي شد و خون از آن جاري گرديد و بر لبعايشه نواخت. بيني عا

 صپناه برد و پشت سر او ايستاد. پيامبر صعايشه از كنار پدر گريخت و به پيامبر خدا
تو را به خدا «ها را از لباسش شست و به ابوبكر فرمود:  برخاست و با دستان خود خون

 ....» قسم برو ... ما كه تو را براي اين نخواسته بوديم
دور كرد.  صابوبكر صديق كه خارج شد، عايشه برخاست و خود را از پيامبر خدا

 . به او گفت: بيا كنار من ... صپيامبر
 لبخندي زد و گفت: صعايشه سر باز زد، پيامبر
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 .33F1»كردي چند لحظه پيش به سختي خود را پشت سر من پنهان مي«
تا جايي كه به وزيدن نسيم بر  ورزيد نهايت عشق مي بي صعايشه صديقه به پيامبر

از  صجوشيد. نوازشي كه صورت پيامبر كرد و غيرتش مي نيز حسادت مي صپيامبر
سخت بود. چون دوست داشت تنها با دستان او نوازش  لديد براي عايشه نسيم مي

 اي؟ پرسيد: عايشه، تو را چه شده. غيرت كرده از او مي صشود. هرگاه پيامبر
34Fچون تو دچار غيرت و حسادت نشود؟ سي مانند من براي كسي همداد: چرا ك پاسخ مي

2. 
برترين  صداند پيامبر دچار غيرت نشود، او كه مي صآخر چرا نسبت به پيامبر

 صدچار حسادت نشود؟ او تا حدي به پيامبر صانسان است! آخر چگونه براي پيامبر
هاي  شت و مژهگذا كند كاش او را روي چشمان خود مي ورزد، كه آرزو مي عشق مي

 .نمود تا ديگر هيچ كسي در پيامبر با او شريك نباشد! خويش را بر او آويزان مي
دچار غيرت و حسادت نشود، مگر نه اين كه  صراستي، او چگونه نسبت به پيامبر

دهد؟  با تقسيم عادالنه خود، به او مانند بقيه زنان تنها يك روز اختصاص مي صپيامبر
كس  خواهد معشوق تماماً از آن او باشد و هيچ كند، بلكه مي نميعاشق به عدالت بسنده 

 جز او به معشوق دسترسي نداشته باشد.
بود و سرانجام اين  صاين عشق باشكوه عامل غيرت شديد عايشه نسبت به پيامبر

داد يا  چه را كه، دوست انجام مي عشق باشكوه عاملي اساسي بود تا عايشه همه آن
زنده و المعارف  دايرهد بسپارد تا در آينده با قلب، روح و عقل خود گفت به حافظه خو مي

 سيار او باشد.
نيز عشق او را با عشق  صورزيد، پيامبر عشق مي صچنان كه او نسبت به پيامبر هم

داد. عايشه، زمان خردسالي در خانه عزيزترين دوستش بود و پس از آن، زماني  پاسخ مي
كرد؛  گاه خواسته او را رد نمي هيچ صورزيد. پيامبر كه يك جوان بود به او عشق مي

                                           
 .119، ص 5؛ منتخب كنزالعمال، ج 15، ص 3ء، ج اعالم النسا -1
 .15، ص 3اعالم النساء، ج  -2



  عايشه همسر، همراه همراز پيامبر  32

 

 صاش را بر گونه پيامبر پوشاند تا او گونه ايستاد و با رداي خود او را مي پيامبر مي
كردند. تا خود او  پوستي بنگرد كه در مسجد بازي و تمرين مي بگذارد و به بردگان سياه

35Fتادايس چنان مي هم صگشت، پيامبر شد و برنمي خسته نمي

1. 
داشتني و خوشايند بود.  دوست صعزت نفس و خودباوري آزادانه عايشه براي پيامبر

انگيز بودند. نقل شده كه:  شگفت صهاي عايشه صديقه براي پيامبر گيري موضع
المؤمنين زينب بنت جحش، هووي عايشه، روزي نزد عايشه آمد و به فخرفروشي و  ام

اكت بود و با احترام و شكوه خاصي به س لگيري از عايشه پرداخت. عايشه خرده
آيد  بدش نمي صخيره شده بود. همين كه احساس كرد پيامبر صچشمان پيامبر خدا

كه عايشه از خود دفاع كند، برخاست و پاسخ زينب را داد. مرتب با او حرف زد و از 
 كه سرانجام زينب را به سكوت واداشت. در اين زمان پيامبر خود دفاع نمود، تا اين

36Fبا شگفتي به عايشه خيره شد و فرمود: او، دختر ابوبكر است صخدا

2. 
به خاطر عشقي كه عايشه نسبت به او داشت و احترامي كه براي او قايل  صپيامبر

پيامبر  ت:گف نمود. عايشه صديقه مي كرد، به او محبت مي بود و قدرشناسي كه از او مي
نگاه  صريسيدم. به پيامبر مي زد و من نشسته بودم و پشم را وصله مي كفشش ص

ها از خود نور توليد  شود و سپس عرق اش عرق سرازير مي كردم. به ناگاه ديدم از پيشاني
نگاهي به من كرد و فرمود: چرا مات و  صكنند. من مات و مبهوت شدم. پيامبر مي

 اي؟ مبهوت شده
كند و سپس  ميات عرق  كردم. ديدم پيشاني اي پيامبر خدا! به تو نگاه مي«گفتم: 

دانست كه تو به  ديد مي كنند. مسلماً اگر ابوكبير هذالي تو را مي ها نور توليد مي عرق
 ....»شعرش سزاوارتري 

 گويد؟ فرمود: مگر ابوكبير هذلي چه مي صپيامبر
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 گفتم: او اين دو شعر را گفته است:
 فساد مرضعه وداء مغيلو مربأ من كل غرب حيضهو

 متهللـبرقت كربق العارض ال وجههاذا نظرت الی أرسه و

دهد و دردي كه در اثر شير  و از هرگونه زخم زمان قاعدگي و فسادزني كه شير ميا«
آيد سالم و تندرست است. هرگاه به خطوط   دادن بچه در زمان بارداري به وجود مي

 .»زند درخشد و بوق مي چون ابر درخشنده و برق زننده، مي اش بنگري، هم چهره
چيزي را كه در دست داشت گذاشت و برخاست و  صپيامبر خدا«گويد:  ه ميعايش

 به سوي من آمد و ميان دو چشمم را بوسيد و گفت:
قدر از خودم خوشحال نشدم كه از تو  عايشه، خدا به تو جزاي خير دهد، آن«

 ».خوشحال شدم
ود و نيز با بنابراين باتوجه به هوش و ذكاوت و طبيعت شادي كه خداوند به او داده ب

نه تنها از همه  صتوجه به عالقه شديد او به خشنود ساختن شوهر، عايشه نزد پيامبر
 تر بود. در بخاري روايت شده كه: عمرو بن عاص زنان، بلكه از همه مردم محبوب

 »تر است؟ گفتم: اي رسول خدا! كدام يك از مردم نزد تو محبوب«گفته است: 
 فرمود: عايشه.
 ن؟گفتم: از مردا

 .37F1»فرمود: پدرش ...
هاي زيبايي كه خداوند در او قرار داده بود،  به خاطر خصلت لعايشه صديقه

 لالمؤمنين خديجه به دست آورده بود ـ البته اگر ام صبرترين مقام را در قلب پيامبر
 ـ را استثناء كنيم.
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د. خداوند كن مسلماً هرگاه خداوند بناي چيزي را بگذارد، ابزارهايش را نيز فراهم مي
براي عايشه صديقه اين تصميم را گرفته بود كه سرمشق و الگوي ديگر زنان مسلمان 

 دانش نبوت را فرا بگيرد و به ديگران بياموزد. صباشد. از پيامبر
چون هوشياري، فصاحت، بالغت  بدين جهت خداوند به او استعدادهاي گوناگوني هم

ن كه به او توفيق هدايت، عبادت و تقوا نيز و حافظه قوي و زنده داده بود. عالوه بر اي
باشند. مسلماً خداوند هرگونه  ها از لطف و عنايت خداوند مي ترديد همه اين داده بود. بي

 كند. كه بخواهد، لطف مي
گنجينه امانتي باشد كه همه علوم نبوت يا  لهمه اين عنايات براي آن بود تا عايشه

 سپارد و سپس آنها را براي جويندان علم طرح نمايد.حداقل اكثر آنها را به حافظه خود ب
اورا دوست نداشته باشد، مگر نه اين است كه خداوند او را  صآخر چگونه پيامبر

باشد؟  صفراهم نموده تا در خوشي و ناخوشي، مايه تسلي دل و آرامش خيال پيامبر
د اوست؟ مگر او ترين مردم نز كه او دختر محبوب چگونه به او عشق نورزد، مگر نه اين

 پاره تن پدر خويش نيست؟
عايشه تنها نسب را از پدر خويش نگرفته بود، بلكه به اخالق او نيز آراسته شده بود و 

هاي اعراب و از همه  هوشياري، رسايي سخن، فصاحت و آگاهي از رويدادها و نسب
 را هم از او به ارث برده بود. صتر عشق پيامبر خدا مهم

* * * 
هاي زيبايي كه شخصيت وي را شكل داده  يشه را به خاطر مجموع خصلتپيامبر عا

به عايشه براي اين نبود كه او در ميان زنانش،  صداشت. عشق پيامبر بودند، دوست مي
توانست او را محبوب ترين  اي بود كه با او ازدواج كرده بود. اين قضيه نمي تنها دوشيزه

پيش از اين خديجه را بيش از عايشه دوست  صقرار دهد. پيامبر صزن در قلب پيامبر
نمود:  داشت، با اين كه دوشيزه نبود. عايشه خود مدام به اين حقيقت اعتراف مي مي
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دچار غيرت  صام از هيچ زني نسبت به پيامبر طور كه از خديجه دچار غيرت شده آن«
 .38F1»ستود كرد و او را زياد مي مدام از او ياد مي صام. آخر پيامبر نشده
كه او را ببيند از  پيش از اين صقل شده كه: هاله خواهر خديجه به مدينه آمد. پيامبرن

حياط خانه صدايش را شنيد. صداي او با صداي خديجه شباهت زيادي داشت؛ بنابراين 
 .تپيد فرياد زد: خدايا! هاله! در حالي كه قلبش مي

ا پيرزني از پيرزنان عايشه صديقه نتوانست خود را كنترل كند. براي همين گفت: چر
دندان كه ديرزماني است هالك شده و خداوند  كني: پيرزني بي قريش را اين همه ياد مي

 كسي بهتر از او را به تو داده است؟
نه به خدا. خدا كسي بهتر از او را به من نداده است. «عصباني شد و فرمود:  صپيامبر

ورد، زماني كه مردم مرا تكذيب مي نمودند، ورزيدند، او به من ايمان آ زماني كه مردم كفر مي
كردند، او با من همدردي  چيز محروم مي او تصديقم نمود. هنگامي كه مردم مرا از همه

 .39F2»نمود. به عالوه، خداوند در ميان بقيه زنان تنها از او به من فرزند داده است مي
اي از آنها  ارههاي بزرگي كه پ چنان كه خديجه را به خاطر خصلت هم صپيامبر خدا

هاي ديگري از  داشت، عايشه را نيز به خاطر خصلت اند دوست مي در همين روايت آمده
 داشت. قبيل هوشياري، ايمان، عبادت، عقل و حالوت وي دوست مي

به عايشه زيبايي كامل او نبود. هرچند اين كه پيامبر  صعلت عشق و محبت پيامبر
شود؛ چرا كه او نيز همانند ديگر  گ محسوب نميزيبايي را دوست داشته باشد، عيب و نن

عايشه تنها كسي نبود كه از زيبايي  صمردم يك انسان است، ولي در ميان زنان پيامبر
 لرفت. عايشه  از زيباترين زنان عرب به شمار مي لبرخوردار بود. ام سلمه
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افسرده  با ام سلمه ازدواج نود، سخت اندوهگين و صزماني كه پيامبر خدا«گويد:  مي
شدم، چون درباره زيبايي او زياد شنيده بودم. روزي زرنگي به خرج دادم تا او را ببينم. 

 .40F1»چه برايم گفته شده بود، او را زيباتر يافتم چون او را ديدم، چند برابر از آن
، جواني زيبا و اشرافي بود كه در ميان صچنين زينب بنت جحش همسر پيامبر هم

 صهمسر ديگر پيامبر لشهرت داشت. جويريه بنت حارثمردم به زيبايي خود 
اش  ديد، شيفته چنان كه عايشه خود گفته، زني شيرين و بانمك بود و تا كسي او را مي هم
به عايشه به سبب زيبايي او نبوده است؛ چرا كه  صشد. بنابراين عشق و محبت پيامبر مي

 زناني زيباتر از او نيز داشته است. صپيامبر
ه عايشه به سبب جواني او هم نبود. با اين كه بدون ترديد عايشه جواني عشق او ب

با  صسن و سال بود، ولي تنها او نبود كه اين خصلت را داشت. پيامبر خدا كم
زماني ازدواج نمود كه او جواني بود هيجده ساله و سرشار از سرزندگي،  لحفصه

بنت حارث نيز بيست ساله  شادابي و جواني. زينب بنت جحش نيز جوان بود. جويريه
با او ازدواج نمود، بيش از  صبود. صفيه دختر حيي بن اخطب، زماني كه پيامبر خدا

 هفده سال نداشت.
* * * 

نبود.  صترين مردم نزد پيامبر سال بود، لزوماً محبوب  بنابراين عايشه چون جواني كم
توانست  بود، نيز نمي صترين مردم در قلب پيامبر در نهايت، چون او دختر محبوب

ترين زن باشد. عايشه دختر ابوبكر صديق بود و به حق  داشتني ترين و دوست محبوب
داشت،  چنان كه پيامبر خدا صداقت ابوبكر صديق را دوست مي دختر پدرش بود. هم

ها و از  چنان كه بخشش داشت، و هم صداقت و ايمان راستين عايشه را نيز دوست مي
دوست  صوبكر صديق را در راه عشق و خدمات پيامبر خداهاي اب خودگذشتگي
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 صهاي عايشه را در راه رضايت پيامبر خدا ها و فداكاري ها، محبت داشت، بخشش مي
 داشت. دوست مي

41Fنقل شده كه: چون آيه تخيير

مختار  صنازل گرديد، مبني بر اين كه زنان پيامبر 1
نزد عايشه  صق را، پيامبررا برگزينند يا طال صباشند زندگي دشوار با پيامبر

 آمد و فرمود:  لصديقه
اي در  گذارم، تا با پدر و مادرت مشورت نكرده اي را با تو در ميان مي من مسأله

اين آيه  صگيري عجله نكن. عايشه صديقه گفت: اين مسأله چيست؟ پيامبر خدا تصميم
 را تالوت نمود:

َك إم ﴿ ُم ٰ ََ ۡۡ
َ
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َ
ُ ّۡ َمُِ� ِم  ٰ ََ ِم ۡۡ ُُ ۡۡ م  .]29-28[األحزاب:  ﴾٢ ۠ۡ

خواهيد، بياييد تا به شما  هاي آن را مي اي پيامبر! به زنانت بگو: اگر شما دنيا و زينت«
خواهيد،  اي مناسب بدهم و به زيبايي رهايتان سازم و اگر خدا، پيامبر و سراي آخرت را مي هديه

  .»خداوند براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي تدارك ديده است
صديقه به سرعت پاسخ داد: اي رسول خدا! آيا در مورد تو با پدر و مادرم  عايشه

دهند از تو جدا شوم ... من،  دانم پدر و مادرم به من دستور نمي مشورت كنم؟ من مي
 .»خواهم و سراي آخرت را مي صخدا، پيامبر

 اي كه به او داشت و اندوهي كه از جدايي او احساس به خاطر عالقه صپيامبر خدا
كرد، از عايشه صديقه خواست پيش از پاسخ عجوالنه، با پدر و مادر خويش مشورت  مي

بماند. اما  صدهند كنار پيامبر دانست پدر و مادرش به او دستور مي نمايد. چون مي
 ترسيد. بماند و از جدايي او بيشتر مي صعايشه بيشتر عالقمند بود كنار پيامبر

                                           
 .479، ص 3تفسير ابن كثير، ج  -1
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* * * 
بيش  هايي بود كه سبب شده بود عايشه صديقه ز خصلتاي ا چه ذكر گرديد پاره آن

 ، قلب او را به خود اختصاص دهد.صاز ديگر زنان پيامبر
اند، به  اند يا از او و يا درباره او چيزي شنيده همه كساني كه عايشه صديقه را ديده

در مورد قرآن و احكامش «گويد:  دهند. عروه بن زبير مي فضيلت و برتري او شهادت مي
و نيز درباره حالل و حرام و شعر و رويدادهاي اعراب و انساب كسي را از عايشه داناتر 

 .42F1»ام نديده
گويد: در زمينه سه رشته از علوم، عايشه صديقه، يگانه روزگار خود  ابن عبدالبر نيز مي

43Fبود؛ فقه، پزشكي و شعر

2. 
ني كه به خانه بوده است. زما صآخر چگونه چنين نباشد؟ معلم و آموزگار او محمد

آمد، دختركي كم سن و سال بود؛ به فراگيري علوم و تطبيق دستورات ديني  صپيامبر
كرد.  كه به جر و بحث بپردازد، بدون وقفه سئوال مي آن سخت عالقمند و شيفته بود. بي

! به من بگو اگر بدانم چه شبي شب قدر صپرسيد: اي رسول خدا صروزي از پيامبر
 م؟است، در آن چه بگوي

خدايا! تو « »عفو كريم حتت العفو فاعف عنی كاللهم ان«فرمود بگو:  صپيامبر

 .44F3»بخشنده و بزرگوار هستي و گذشت را دوست داري، از من درگذر
عالقه شديد عايشه به فراگيري علوم، سخنوري و هوشياري وي و عشق او نسبت به 

نمود. بايد به اين  اش مي را شيفته صها، پيامبر ، همه و همه اين خصلتصپيامبر
سن و سالي و مجالست شيرين و گرم او را نيز افزود. تمام اين  ها جواني، كم خصلت

                                           
 .105، ص 3أعالم النساء، ج  -1
 االستيعاب في معرفه األصحاب. -2

 .535، ص 4تفسير ابن كثير، ج  -3
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رساند و هم اين را كه خداوند به او لطف و عنايت خاصي  خصوصيات هم كمال او را مي
 داشته است.

 دانستند. براي همين منتظر روز نوبت عايشه بودند، صحابه نيز ارزش اين عشق را مي
سرازير كنند .... به همين جهت سرانجام غيرت  صتا هداياي خود را به سوي پيامبر خدا

گرد آمدند و به او گفتند:  لجوشيد. روزي در خانه ام سلمه صزنان پيامبر خدا
دهند هداياي خود را روز نوبت عايشه بياورند. ولي ما هم مانند عايشه  مردم ترجيح مي«

حرف بزن تا به مردم  ص. بنابراين تو با پيامبر خدادوست داريم چيزي به ما برسد
 ».دستور دهد، هركجا كه بود، يا نوبت هر زني كه بود، هداياي خود را بياورند

از او روي  صدر ميان گذاشت. اما پيامبر صام سلمه موضوع را با پيامبر خدا
ضيه عايشه ام سلمه! در مورد ق«فرمود:  صبرگرداند. ام سلمه دوباره حرف زد، پيامبر

 .45F1»آزارم مده. چون به خدا، در بستر كسي جز او، وحي بر من نازل نشده است
كند كه چرا عايشه را بيش از ديگران  براي ام سلمه تشريح مي صگويي پيامبر خدا

خواهد به او  گويد: وحي در بستر كسي جز او بر من نازل نشده، انگار مي دوست دارد. مي
شما برتر است. بنابراين چگونه نزد من از شما برتر نباشد؟ اما بگويد: او نزد خدا هم از 

را نزد پدر فرستادند. فاطمه  لبه انگيزه غيرت و حسادت، باز فاطمه صزنان پيامبر
در لحافي با عايشه خوابيده بود. به فاطمه اجازه داد. فاطمه  صاجازه خواست. پيامبر

خواهند در مورد  اند. آنان از تو مي ده! زنانت مرا نزد تو فرستاصاي پيامبر خدا«گفت: 
 ».دختر ابوقحافه با آنان به عدالت رفتار كني

به فاطمه فرمود:  صگفت. پيامبر خدا در اين ميان عايشه ساكت بود و چيزي نمي
 صدختركم! مگر كسي را كه من دوست دارم تو دوست نداري؟ گفت: چرا. پيامبر

46Fفرمود: پس تو هم او را دوست بدار

2. 

                                           
 .93، ص 8؛ البدايه و النهايه، ج 117، ص 5؛ متخب كنزالعمال، ج 308، ص 2صحيح بخاري، ج  -1
 .13، ص 3اعالم النساء، ج  -2
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ساخت و در طول زندگي، آنان  عشق جاودان و متقابل، مدام آن دو را سيراب مي اين
پرسيد: عشق تو نسبت  صنمود. روزي عايشه صديقه از پيامبر را با نشاط و سرحال مي

 صبه من چگونه است؟ پاسخ داد: مانند گره ريسمان از آن پس عايشه مدام از پيامبر
فرمود: بر همان حالت  مي صونه است؟ پيامبر! آن گره چگصپرسيد: اي پيامبر خدا مي

47Fهميشگي است

1. 
بود. در سفرها و  صعايشه در طول زندگي، ياور، رازدار و منبع شادماني پيامبر

گرفت. هرگاه عايشه با او  از حرف زدن با او انس مي صها همراهش بود. پيامبر جنگ
كرد. روزي خوشحال  گشت به سرعت ماجرا را برايش تعريف مي همراه نبود، چون برمي

اي  اش درخشيد. به عايشه فرمود: شنيده و شادمان به خانه آمد. از خوشحالي خطوط چهره
48Fموقعي كه مرد مدلجي پاهاي زيد

و اسامه را ديد چه گفت؟ او گفت: اين پاها از  2
49Fهمديگرند

3. 
 صبود. روزي از پيامبر صدرد و شريك پيامبر ها هم ها و شادي عايشه در غم

 پرسيد:
 تر از روز جنگ احد بر تو گذشته است؟ ! آيا روزي سختصاي رسول خدا

تر بود. زماني كه از  ف از آن سختئجواب داد: بله اي عايشه! روز طا صپيامبر
جا را دعوت كنم. آنها  مسلمان شدن كفار قريش نوميد شدم به طايف پناه بردم تا مردم آن

و كودكانشان را بر من مسلط نمودند  به صورت زشت و ناخوشايندي مرا از خود راندند
 هايم پر از خون شد .... تا با سنگ مرا بزنند. سرانجام كفش

50F

4. 

                                           
 .15، ص 3م النساء، ج اعال -1
 زيد همان زيد بن حارثه است. اسامه نيز فرزند او (زيد) است. -2

 .273، ص 2صحيح بخاري، ج  -3
 ؛ سيره ابن هشام.152، ص 2ابن كثير، السيره النبويه، ج  -4
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چنان رشد كرد و باليد. درست  اين عشق متقابل براي هميشه جاودان باقي ماند و هم
به سان يك درخت تنومند كه مرتب در حال رشد و شكوفايي است. درخت عشق و 

كه از جهان زندگي  گشودند. تا اين هايش پر مي زد و شاخه نه ميدوستي آنها همواره جوا
چنان كه عايشه در  كرد هم آرزو مي صبگذرند و به جهان آخرت قدم بگذارند. پيامبر

فرمود: عايشه را در  اش بوده در آسمان نيز شريك زندگي او باشد. مي دنيا شريك زندگي
51Fبينم انگار دارم سفيدي دستانش را ميسان مرگم بر من آسان شود.  بهشت ديدم تا بدين

1. 
به سوي دوست برتر خويش پرواز نمود.  صلحظه جدايي فرا رسيد. پيامبر

را در دل خود پرورد و پس از او، از  صدر اين دواع جانسوز، عشق پيامبر لعايشه
آن نگهداري نمود. اين حراست از شكوفه عشق در نهاد عايشه گرما و حرارت توليد 

و با اميد  صبخشيد. عايشه با عشق محمد روح و روانش را زندگي مينمود و  مي
زيست. تنها عاملي كه اين زيستن را  صپيوستن به او، چهل و هشت سال پس از پيامبر

نمود، آرزوي عميق نسبت به فردا بود: فرداي روز رستاخيز. آن روز كه به  توأم با اميد مي
او بماند. هنگامي كه در دوران خالفت عمر بپيوندد و در بهشت برين در كنار  صمحمد 

ها به سوي مسلمانان سرازير شد و  و پس از او خيرات، بركات و ثروت بن خطاب
مقادير زيادي به عنوان سهميه به عايشه رسيد (دوازده هزار درهم). او همه آنها را صدقه 

 چيز براي خود نگه نداشت. داد و هيچ
كه در روز قيامت خداوند او را با دوستش جمع  تنها خواسته و آرزوي او اين بود

مند  هاي دنيا بهره ها و لذت از نعمت صكند. براي همين دوست نداشت پس از پيامبر
اي عايشه! اگر «گذاشت:  را مي صشود. او مدام در پيش روي خود اين سفارش پيامبر

 .52F2»را كفايت كندخواهي به من بپيوندي، بايد دنيا به اندازه آذوقه يك سواركار تو  مي

                                           
، 8؛ البدايه و النهايه، ج 117، ص 5؛ منتخب كنزالعمال، ج 66، ص 8ابن سعد، الطبقات الكبري، ج  -1
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او را سفارش كرده بود...  صبنابراين بهره او از اين دنيا همان مقدار بود كه پيامبر
نمود.  در روز قيامت، روزهاي سخت زندگي را سپري مي صسرشار از اميد ديدار پيامبر

تر و گواراتر او را  نهاد. چون كششي عميق هاي زيبنده دنيا و ثروت، وقعي نمي به كشش
 جذب نموده بود: كشش پايدار ايمان. به خود

 سار غم سايه

پايان  برخوردار از خوشبختي و سعادتي ابدي و بي صعايشه صديقه در خانه پيامبر
بود. مظهر اين خوشبختي، آرامش روحي و رواني و امنيتي بود كه در وجود خود 

كرد. او  ميكرد و به زندگي خشن و سختي كه او را در بر گرفته بود، توجه ن احساس مي
نمود، با اين وجود نسبت به سرنوشتي كه  هاي فراواني را تحمل مي ها و سختي رنج

 داد. خداوند برايش رقم زده بود، خشنودي و شكيبايي نشان مي
زماني كه به مدينه هجرت نمود، سخت بيمار گرديد. او در آن زمان كه دختري 

گير كرد. در آن زمان مدينه به  نمبتال شد. تب او را زمي» تب مدينه«كوچك بود، به 
 بيماري واگيردار وبا مشهور بود.

اش رفتم. به ناگاه ديدم عايشه به پهلو افتاده و تب دارد.  گويد: با ابوبكر به خانه براء مي
 .گفت: چطوري دختر عزيزم! بوسيد و مي هايش را مي چشمم به پدرش افتاد كه گونه

كه تب و دردش  او ستايش نمود. پس از اينعايشه شكر خدا را به جاي آورد و از 
نهايت نزار و تكيده شده بود. مادرش او را با خيار  برطرف گرديد، از نظر جسمي بي

اش را  چنبر و خرماي نورس درمان نمود. سرانجام عايشه به طور كامل جواني و بهبودي
 به دست آورد.

د. از نظر مال و ثروت در شو ها و سختي هاي فراوان دچار مي عايشه صديقه با بحران
كه افسوس بخورد و خشمناك بشود، شكيبايي و چاالكي  آن گيرد. اما او بي تنگنا قرار مي

 دهد. از خود نشان مي
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مانند زنان شاهان نبود، در برابر فقر و گرسنگي و  صاو در زندگي خود با پيامبر
گفته بود:  نمود. به عروه داد و روي حصير شب را سپري مي شكيبايي نشان مي

نمود، اما در خانه پيامبر  يك ماه را سپري مي صام! به خدا خانواده محمد خواهرزاده
شد. تنها دو چيز زياد وجود داشت: آب و  آتشي (جهت تهيه غذا) روشن نمي صخدا

53Fخرما

مان چند خانه و خانواده از انصار بودند كه خداوند به آنان  در در پيرامون بتهال  .1
 .جزاي خير دهد

پيش او آمد.  صگاه در پي متاع دنيا نبود. روزي پيامبر خدا قلب عايشه صديقه هيچ
ديد سخت شيفته لباس جديد خود شده است. پيامبر از او روي گرداند. عايشه شتابان به 

 ! چرا از من روي گرداندي؟صگفت: پدر و مادرم فدايت اي رسول خدا صپيامبر
گردان است. آخر تو شيفته لباست  رويچون خداوند از تو «فرمود:  صپيامبر

 ».اي شده
 عايشه در همان لحظه لباس را از تنش درآورد و صدقه نمود.

برد و رضايت و خشنودي  به سر مي صبراي او مادام كه زير يك سقف با پيامبر خدا
كه  خوابد، يا اين خداوند بر آنان سايه افكنده بود، اهميت نداشت كه روي چه بستري مي

سان حدود ده سال در پناه و در كنار  هايي پيرامونش آويزان است. او بدين هچه پرد
رو گرديد. يكي از  هاي سختي روبه زيست. در اين مدت او با دشواري صپيامبر

اي كه در اثر آن مدينه منوره به مدت  ها حادثه افك بود. حادثه ترين اين دشواري سخت
 رائت عايشه انجاميد.يك ماه كامل آشفته گرديد و نهايتاً به ب

نمود و  ها سپاسگذاري مي در برابر خوشي صسان، عايشه صديقه در خانه پيامبر بدين
گشود تا همه  داد و گوش و دل خويش را مي ها شكيبايي نشان مي در برابر سختي

شود، به خاطر  جاري مي صها و رهنمودهايي را كه بر زبان پيامبر ها، حكمت هدايت
 بسپارد.

                                           
 .108، ص 6مسند امام احمد بن حنبل، ج  -1
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هم زلفها)ووها (ه 

دانستند كه  براي كسي پوشيده نبود. همه مي صجايگاه و منزلت عايشه نزد پيامبر
كوشيدند  دانستند، مي منزل دارد. اصحاب كه اين موضوع را مي صعايشه در دل محمد

اين  صبياورند. ظاهراً خود پيامبر صهداياي خود را در روز نوبت عايشه براي پيامبر
تا مردم براي عايشه حسابي خاص باز كنند. روزي يكي از  جو را فراهم آورده بود،

اش برود.  دعوت كرد كه به خانه صغذايي پخت و از پيامبر صهمسايگان پيامبر
گفت: پس  صاشاره به عايشه كرد و گفت: اين يكي هم؟ مرد گفت: نه. پيامبر صپيامبر

با  صباز هم پيامبراش برود.  خواست به خانه صآيم. مرد دوباره از پيامبر من هم نمي
نيز از رفتن خودداري  صاشاره به عايشه گفت: اين هم؟ مرد باز هم نپذيرفت. پيامبر

موافقت خود را  صورزيد. براي بار سوم مرد باز هم خواسته خود را تكرار كرد و پيامبر
 صمشروط به همراه بودن عايشه نمود. مرد ـ كه به ظاهر غذاي اندكي تنها براي پيامبر

و عايشه  صپيامبربود ـ به ناچار موافقت كرد كه عايشه هم در دعوت شركت كند. پخته 
اي كه گاه همديگر را شانه  برخاستند و به سرعت به سوي خانه آن مرد رفتند. به گونه

54Fكه سرانجام به خانه وي رسيدند زدند،. تا اين مي

1. 
گيخته شود و زبان بران صشد حسادت بقيه زنان پيامبر اما اين قضيه، گهگاه سبب مي

خوابيد.  ، هياهو ميصگذاشت كه با پا در مياني خود پيامبر شكوه بگشايند. اما ديري نمي
دادند، ساير همسران  اهميت مي صچنان كه اصحاب به جايگاه عايشه نزد پيامبر اما هم
كوشيد دل بقيه را به  نمودند. عايشه خود نيز مي نيز ناچار به آن اعتراف مي صپيامبر

 ت آورد.دس
نمود.  هاي زنانه، گاه و بيگاه اوضاع را متشنج و آشفته مي با اين وجود، حسادت

شد يك نوع دو دستگي ميان زنان به وجود آيد. عايشه  داد سبب مي حوادثي كه رخ مي

                                           
 ).2037مسلم، حديث شماره ( -1
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دو حزب بودند: يك حزب از عايشه، حفصه،  صگويد: زنان پيامبر خود با صراحت مي
55Fدادند زب ديگر را ام سلمه و بقيه زنان تشكيل ميشد و ح صفيه و سوده تشكيل مي

1. 
جاي بگيرد، اما  صبا اين كه عايشه توانسته بود با شخصيت قوي خود در قلب پيامبر

در حق زنان خود عدالت را رعايت نكند. حقوق زنان  صشد كه تا پيامبر اين سبب نمي
ت اعتراف دارد به اين حقيق لرسيد. عايشه به صورت مساوي مي صاز ناحيه پيامبر

56Fداد هيچ زني را بر ديگري ترجيح نمي صكه پيامبر

با اين وجود، هر روز به همه سر  . 2
گاه در  ماند كه نوبتش بود. هيچ گرفت و در نهايت نزد كسي مي زد و با آنان انس مي مي

كرد. تنها اين اواخر، سوده كه پير و ناتوان  نوبت يك زن، شب را نزد ديگري سپري نمي
نزد عايشه،  صود، نوبت خود را به عايشه بخشيده بود. روي اين حساب، پيامبرشده ب

 نمود. دو شب را سپري مي
* * * 

گاه حاضر نبودند، بپذيرند كه وي نزد يكي از آنان بيشتر رفت  هيچ صهمسران پيامبر
57Fو آمد كند

به يكي از آنان بيشتر  صشدند كه پيامبر خاطر هرگاه متوجه مي به همين .3
شدند تا وي را  درنگ در پي آن مي ماند، بي دارد؛ يا نزد يكي مدت زمان بيشتري مي توجه

عموماً عادت داشت عصرها به  صاي كه شده از آن كار منصرف كنند. پيامبر به هر وسيله
كرد،  آمد كه نزد يكي بيشتر مكث مي همه همسران خود سر بزند. گهگاه عواملي پيش مي

                                           
 صحيح بخاري. -1

 بخاري، مسلم، ابوداود. -2

(سوره  ...»ترجي من تشاء «در صحيح بخاري از عايشه روايت شده كه: چون اين آيه نازل شد:  -3
خواست نزد ديگري برود از او اجازه  زني كه بود، پيامبر اگر مي . نوبت هر51، آيه 339احزاب (

گرفت تا نزد ديگري برود چه  گرفت. از عايشه پرسيده شد كه هنگامي كه از تو اجازه مي مي
خواهم كسي را بر تو  گفتم؛ يا رسول اهللا! اگر اين حق من است، من نمي گفتي؟ پاسخ داد: به او مي مي

 ير سوره احزاب.ترجيح دهم. بخاري، تفس
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افتادند.  ابل تحمل نبود. براي همين بالفاصله به فكر چاره مياما براي بقيه اين قضيه ق
زينب دختر جحش همسر و دختر عمه پيامبر كه در حقيقت رقيب اصلي عايشه به شمار 

رفت، از قرب و منزلتي، نزديك به عايشه برخوردار بود. چون از يك نظر جوان و زيبا   مي
داشت؛ چرا كه دختر عم وي  صبربود و از طرف ديگر خويشاوندي تنگاتنگي با پيام

ماند. اين واقعه  رفت مدت بيشتري مي عصرها كه نزد او مي صبود. مدتي بود پيامبر
به كنجكاوي بيفتند. سرانجام كشف نمودند كه  صسبب شد تا ساير همسران پيامبر

كند. عايشه كه ماجرا  دهد. براي همين نزد او بيشتر مكث مي عسل مي صزينب به پيامبر
شف نموده بود، با دوست صميم و همراز هميشگي خود حفصه موضوع را در ميان را ك

اي كشيدند. موضوع از  دست از اين كار بكشد، نقشه صكه پيامبر گذاشت. آنان براي اين
از بوي بد به شدت متنفر بود. براي همين سير و پياز  صاين قرار بود كه پيامبر

كرد. تصميم  از خوردن آن خودداري ميخورد. حتي اگر در غذايي وجود داشت  نمي
شد تا نزد هر  ،گرفتند از همين كانال وارد شوند، تا به مقصود خود دست يابند. بنابراين

 كدام كه آمد به او بگويد:
 ».بينم اي. در تو بوي مغافير مي مغافير خورده« -

قشه مزه اما بدبو بود. آن روز نوبت حفصه بود. حفصه طبق ن مغافير نوعي صمغ خوش
يامبر كه اين سخن را پ». بينم اي، در تو بوي مغافير مي مغافير خورده«گفت:  صبه پيامبر

 شنيد فرمود:
 ».ام و پس از اين هرگز نخواهم خورد نه، من نزد زينب عسل خورده« -

 جا بود كه اين آيات نازل گرديد: اين

﴿ َ ۡ ُ ّّ َحّل ٱ
َ
ُ  ۠ ََ َّرمُ  

َُ مَم  ۡ ّ ُم ّهَه۠ ٱ�ّ
َ
ُ َٞم َ�� َّحم ةَٞ  ُُ ََ  ُ ّّ ََٱ َكو  ُم ٰ ََ ۡۡ

َ
َۡ  ١َك  تَۡتَت م َرۡرَاَ۠  ُ قَ

َكمَُم  َۡ ُم ٱ َۡم َۡ َۡ ََُهَة ٱ ُ َرۡةََٮُٰ�ۡم   ّّ ََٱ ِٰمُ�ۡمو  ََ ۡۡ
َ
َ ََ ّۡ م ََ ُ ََُ�ۡم  ّّ ّ إمَ�ٰ  ٢ََِرَٱ ٱ ُم َ�ّ ٱ�ّ

َ
نۡأ ُ

م  ِ  ۡ
َ
َّأ َۡ  ۠ ُّ ۡٗا۠ ََِۡ َم ُمح َح ُم ٰ ََ ۡۡ ۡۡ م َ ٖۡۡ � َع ۡۢ َع َرَٱ َ� َۡ

َ
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َُۡم  َۡ ََ ۠  نن تََ�َٰهَرا  َُ �ُُُ ِۡ قُُۡة َُ  َصَغ ��مَك ََ َُ
ۡ ََٱۡ   ََ َمِم ۡۡ ُُ ۡ ُُ ٱۡ م ٰۡ ََ ََ منُل  ۡۡ ُم ََ  ُُ ٰ َ ُهَة َرۡةََٮ ّّ ََِمّن ٱ

مَك َههمٌ�  ٰۡ�َ ََ ۡۡ  .]4-1[التحريم:  ﴾٤َع
اي پيامبر! چرا چيزي را كه خداوندبر تو حالل كرده است، به خاطر راضي كردن «

ست * خداوند حالل نمودن كني؟ خداوند آمرزگار مهربان ا همسرانت، بر خود حرام مي
سوگندهايتان را براي شما مقررا نموده است. خداوند دوست شماست و او دانا و فرزانه است * 
به ياد آور زماني را كه پيامبر با يكي از همسرانش رازي را در ميان گذاشت و او آن راز را افشا 

خي از آن را بازگو كرد و از نمود و خداوند پيامبر خود را از اين عمل آگاه ساخت. پيامبر بر
برخي ديگر خودداري نمودو. چون همسرش را از آن مطلع كرد او گفت: اين را چه كسي به تو 
خبر داده است؟ پيامبر فرمود: خداوند دانا و آگاه مرا باخبر نموده است * اگر به سوي خدا 

است و اگر بر ضد او  پذيرد)؛ چرا كه دلهايتان منحرف شده برگرديد و توبه كنيد (خداوند مي

 . »همدست شويد خداوند ياور اوست و جبرئيل، مؤمنان خوب و فرشتگان پشتيبان او هستند
موقعي كه خوردن عسل را بر خود تحريم نمود، از حفصه خواست  صپيامبر

بند نماند و عايشه را اطالع داد.  موضوع را پنهان نگه دارد. اما او به اين درخواست پاي
از تصميم خود داير بر تحريم عسل، منصرف  صحي نازل گرديد، پيامبرهنگامي كه و

 شد.
اند و در طرف ديگر آن  بينيم كه يك طرف ماجرا حفصه و عايشه در اين ماجرا مي

زينب قرار دارد. به ظاهر ماجرايي شبيه اين ماجرا اتفاق افتاده كه يك طرف آن حفصه و 
در آن ماجرا عايشه، سوده و صفيه دست باشند.  طرف ديگرش عايشه، سوده و صفيه مي

را از ماندن نزد حفصه بازدارند. شكل، مضمون و پايان دو  صكنند تا پيامبر به يكي مي
 كنيم. رو از ذكر آن خودداري مي ماجرا تقريباً يكسان است. از اين

وجه حاضر  به هيچ صدهند كه همسران پيامبر اين ماجراها و رويدادها نشان مي
كه توجه خاصي به او بنمايد. البته، اين امر  نزد يكي از آنان بيشتر بماند. يا ايننبودند وي 

هايي  العمل يك پديده كامالً طبيعي است. طبيعت مخصوص زنان، مقتضي چنين عكس
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است. به ويژه كه چند زن نزد يك مرد باشند، هر يك دوست دارد بيشتر از او برخوردار 
دهند. چون با خود فكر  اي به وي نمي چنين اجازهشود. اما به طور طبيعي سايرين 

توانند برخورداري بيشتري از او به دست آورند، حداقل به ديگري يا به  كنند، اگر نمي مي
اي براي برخورداري  ديگران اجازه ندهند چنين حقي براي خود قايل شوند، يا چنين زمينه

 بيشتر فراهم نمايند.
شد  بودند. شب كه مي صصه همراه پيامبردر يك سفر طبق قرعه عايشه و حف

زد. حفصه كه اوضاع را به نفع  رساند و با او حرف مي خود را به عايشه مي صپيامبر
ديد روزي به عايشه پيشنهاد كرد: امشب تو شتر مرا سوار شو و من شتر تو را  خود نمي
بود، پيشنهاد حفصه اي ببينيم. عايشه كه غافل از همه چيز  هاي تازه شوم تا منظره سوار مي

 صرا پذيرفت. شب شد، عايشه بر شتر حفصه سوار شد و حفصه بر شتر عايشه. پيامبر
طبق معمول خود را به شتر عايشه رساند، اما به ناگاه حفصه را در آن ديد. به او سالم 

د، كه سرانجام اتراق نمودند. اما عايشه هرچه منتظر مان كرد و در كنارش به راه افتاد. تا اين
جا بود كه دانست از طرف حفصه نارو خورده است. پاهايش را زير بوته  خبري نشد. اين

 .58F1»خدايا! مار يا عقربي بر من مسلط كن تا مرا بگزد«گياهي نمود و گفت: 
اي كه  كشيد. به گونه هاي جدي مي هاي تند و كشمكش ها گهگاه به واكنش اين رقابت

اي موارد حركات  شد. البته، در پاره نيز منجر مي العمل فيزيكي در برخي مواقع به عكس
 اي ديگر، تند و خشن. دوستانه و نرم بودند و در پاره

ميان سوده و عايشه نشست. يك پاي خود  صروزي سوده به خانه عايشه آمد. پيامبر
را در دامن سوده و پاي ديگرش را در دامن عايشه گذاشت. عايشه غذايي درست كرد و 

خوري، يا اين كه  خور. سوده از خوردن خودداري كرد. عايشه گفت: يا ميبه سود گفت ب
 .مالم! ات مي به چهره

                                           
 صحيح بخاري، كتاب النكاح. -1
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اي  اش ماليد. به گونه باز هم سوده خودداري نمود. عايشه كاسه را گرفت و به چهره
زد،  كرد و لبخند مي كه نشسته بود و نگاه مي صكه چهره سوده آلوده به غذا شد. پيامبر

دامن سوده برداشت تا در برابر عايشه به كمك سوده بپردازد. عايشه را پاي خود را از 
 نگه داشت و به سوده فرمود: به چهرهاش بمال.

كرد و لبخند  نگاه مي صسوده نيز كاسه را برداشت و به چهره عايشه ماليد. پيامبر
59Fزد مي

1. 
ايشه زودتر از ع صدر ماجرايي شبيه به ماجراي فوق، يكي از هم همسران پيامبر

بيند  كند، مي كه غذايش را آماده مي لدهد. عايشه كند و به وي مي غذايي درست مي
 صشكند. پيامبر شود و كاسه را مي يك نفر جلوتر از او غذا درست كرده، عصباني مي

 دهد. گيرد و به او مي كاسه عايشه را مي
 * * * 

اي  هر حادثهرفت. در  ، عايشه گل سرسبد مجلس به شمار ميصدر خانه پيامبر
داد.  حضور داشت. شخصيت حساس و پوياي وي، به او اجازه سكوت نمي

كوشند دست به كاري نزنند كه  گريزند و مي هاي ضعيف، مدام از مخاطره مي شخصيت
هاي سر  هاي قوي و نيرومند، مدام خود را در ميان شعله اي مبهم دارد. اما شخصيت نتيجه

د. از نتيجه هم هيچ باك و گريزي ندارند. اگر نتيجه اندازن به فلك كشيده مخاطرات مي
 لدهند. عايشه كنند و اگر ناخوشايند بود نيز به آن تن مي خوب بود از آن استقبال مي

باشد. شخصيت مقتدرش او را  چنين شخصي است و از چنين شخصيتي برخوردار مي
وغ سرشار به وي اجازه كند خود را در كوران حوادث بيندازد. فكر، انديشه و نب وادار مي

دهد. بدين جهت است كه جامعه نيز به شخصيت وي اعتراف  طرفي نمي تفاوتي و بي بي
هاست. زنان و مردان مدينه و اطراف  گيري كرده و تن داده است. خانه او مركز تصميم

هايي از اين قضيه  دانند. نمونه براي حل مشكالت خويش، خانه او را كعبه آمال خود مي
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 صاند، به ندرت در خانه ساير زنان پيامبر ايا كه در خانه عايشه حل و فصل شدهيا قض
ترين مسائل خود را با وي در ميان  آمدند و خصوصي خورد. زنان مي به چشم مي

گفت: پدرم به  آمد و مي باشد. دختري مي صگذاشتند تا او واسطه ميان آنان و پيامبر مي
خواهم، درآورده تا بدين وسيله نقص  ت ندارم و نمياجبار مرا به عقد كسي كه او را دوس
ناليد. يك شب  هاي جسمي خود مي آمد و از بيماري خود را برطرف كند. زني ديگر مي

آمدند و از شوهران خود شكايت كردند كه آنان را  صبيش از هفتاد زن به خانه پيامبر
اد زن به خانه محمد ديشب هفت«سخنراني كرد و به مردم گفت:  صزنند. صبح پيامبر مي

زنند، خوبان شما  كرد. اينان كه زنان خود را مي آمده، هر زني از شوهرش شكايت مي
 .60F1»نيستند

ترين قضاياي حاكم مشورت  در خصوص بزرگ صآمدند و با پيامبر مردان نيز مي
چنان  گرفتند. اين مسائل هم  كردند و درباره سرنوشت جامعه و آينده مردم تصميم مي مي
دهد، از طرف ديگر محوريت  از يك طرف كانوني بودن خانه عايشه را نشان ميكه 

 دهد. شخصيت وي را نيز نشان مي
نيز به ناچار شخصيت قوي وي را قبول داشتند و  صگذشته از اين، همسران پيامبر

، معترف بودند. بدين جهت آنان براي حل صبه منزلت و جايگاه وي نزد پيامبر
شد،  تيره مي صنمودند. حتي اگر رابطه آنان با پيامبر را واسطه ميمشكالت خود، عايشه 

، صيافت تا اين تيرگي را به روشني مبدل كند. يك بار پيامبر مأموريت مي لعايشه
اي از صفيه قهر كرد. صفيه دست به دامن عايشه شد و به او گفت: عايشه!  به خاطر قضيه

 كني؟ از من راضي مي را صدهم، آيا پيامبر خدا نوبتم را به تو مي
 عايشه گفت: بله.

درنگ چارقدي زعفراني را آب زد تا بويش پخش شود. سپس كنار پيامبر  پس از آن بي
 د:فرمو صنشست. پيامبر صخدا
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 ».عايشه! از من دور شو. امروز نوبتت نيست« -
 ».دهد اين لطف خداوند است، به هر كسي بخواهد مي« ت:گف عايشه

نيز از صفيه راضي  صتعريف كرد. پيامبر صمفصل براي پيامبرسپس ماجرا را به طور 
61Fگرديد

1. 
چه جايگاهي داشته است. به عالوه از  صدهد عايشه در قلب پيامبر اين ماجرا نشان مي

ها، با ساير همسران  شود كه عايشه با وجود همه حسادت آن اين نكته نيز استنباط مي
 داشته است.اي دوستانه و صميمي و عميق  رابطه صپيامبر

* * * 

شد.  رو مي  آمد كه عايشه با برخي از هووهاي خود روبه در برخي مواقع، عواملي پيش مي
نمود.  هايي بود كه گاه و بيگاه در فضاي خانه دندان مي اين رويارويي خود زاده حسادت

هم نشسته است. از  صشود. پيامبر روزي زينب بنت جحش ناگهان وارد خانه عايشه مي
 د:گوين كند و مي مي صآيد كه سخت عصباني و آشفته است. رو به پيامبر زينب برميظاهر 

 ! همين تو را بس است كه دخترك ابوبكر برايت آغوش باز كند؟صاي رسول خدا
 د:گوي به عايشه مي صگرداند. پيامبر روي مي لكند. عايشه پس از ان رو به عايشه مي

 .»او را مگذار، از خودت دفاع كن!«
شود و از خود  رو مي كند، با زينب روبه مجوز دريافت مي صين لحظه كه از پيامبردر ا

تواند پاسخ  شود و نمي زند كه آب دهان زينب خشك مي قدر حرف مي كند و آن دفاع مي
62Fكند از خوشحالي، شروع به درخشيدن مي صعايشه را بدهد. چهره پيامبر

2. 
سته خود را با زينب يا يكي ديگر از آمد كه عايشه ناخوا موارد ديگري نيز پيش مي

اش جمع  در خانه صديد. شب نوبتي هر زني كه بود، همه زنان پيامبر رو مي هووها روبه
شدند. يك شب نوبت عايشه بود. طبق معمول همه زنان در خانه او جمع شدند. زينب  مي
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بوده،  دستش را به سوي او دراز كرد. احتماالً چون خانه تاريك صنيز آمد. پيامبر
او «درنگ گفت:  كه متوجه شد، بي لدانسته كه چه كسي است. عايشه نمي صپيامبر

 ».زينب است
 صداد كه، در اين شب كسي ديگر خود را به پيامبر نوبت عايشه بود و اجازه نمي

دستش را كشيد. مشاجره لفظي بين عايشه و زينب درگرفت. صدا  صنزديك كند. پيامبر
خواست به نماز  خت. هنگام نماز عشا فرا رسيد. ابوبكر كه ميبلند و صداها درهم آمي

برود از جلوي خانه رد شد. صداي بلند زينب و عايشه را شنيد. بالفاصله صدايش را بلند 
توي «خواست به نماز بيايد؛ چون مردم منتظر بودند و افزود:  صكرد و از پيامبر

 ».دهانشان خاك بريز
ديد،  كننده مي ضاع را براي خود سخت نگرانخارج شد. عايشه كه او صپيامبر

آيد و با من  شود و ابوبكر مي تمام مي صاالن نماز پيامبر«اش را چنين بيان كرد.  نگراني
 .63F1»كند چنين و چنان مي

* * * 
شد و  اي رد و بدل مي ها زودگذر بودند. در همان مجلس چند كلمه البته اين رويارويي

كردند. با اين وجود، هنگامي  به همديگر احساس نمي اي نسبت سپس دو طرف هيچ كينه
ور  زد، باز دوباره آتش عواطف زنانه شعله دست به ازدواج جديدي مي صكه پيامبر

شد. زنان و به خصوص عايشه با اين كه ناچار به حضور عروس جديد اعتراف  مي
رت، حضور كردند، اما همه از سر ناچاري بود، وگرنه در عمق وجودشان به هيچ صو مي

با صفيه ازدواج كرد. اين ازدواج نرسيده  صپذيرفتند. پس از فتح خيبر پيامبر وي را نمي
كه به مدينه آمد، او را به خانه  صبه مدينه در مسير حركت سپاه صورت گرفت. پيامبر

جا او را منزل داد. مردم مدينه به استقبال سپاه  حارثه بن نعمان انصاري برد و در آن
تر و به  نيز خود را آماده كردند، تا هرچه باشكوه صافتند. زنان خانه پيامبررزمنده شت
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استقبال پيامبر بروند. در اين ميان، عايشه صديقه همسر محبوب و جوان پيامبر، چون از 
ماجراي ازدواج با صفيه، دختر جوان و زيباي هفده ساله آگاه شد، غيرت و حسادت زنانه 

عايشه صديقه با احتياط كامل روبنده (نقاب) زد تا شناخته بر سراپاي وجودش خيمه زد. 
نشود و سپس جهت ديدن هووي جديد و جوان خود، از خانه خارج شد و راه منزل 

اش خود را به موج بلند زنان سپرد و به هووي  حارثه را در پيش گرفت. عايشه با روبنده
شناسد. اما  و را نميپنداشت كسي ا مي لتازه از راه رسيده خود خيره شد. عايشه

اش را از ميان روبنده ديد؛ او را شناخت. منتظرم  زده ، تا چشمان نافذ و حيرتصپيامبر
داشت.  اند. عايشه خارج شد؛ با دلي افسرده و روحي نگران، تند و هراسان گام برمي

نيز به دنبال او خانه را ترك كرد و در ميان شلوغي و هياهوي مردم به عايشه  صپيامبر
 سيد. از پشت با لبخندي معنادار از او پرسيد: عايشه، او را چگونه ديدي؟ر

عايشه كوشيد در برابر عواطف خود مقاومت كند و غيرت و حسادت خود را زيرپا 
64Fبگذارد، ولي به ناگاه گفت: رهايم كن. او را مانند بقيه زنان يهودي يافتم

ص پيامبر .1
65Fده استفرمود: اين حرف را نزن. آخر او مسلمان ش

2. 
با جويريه نيز چنين است: او در غزوه بين مصطلق اسير و  صقصه ازدواج پيامبر

سهم يكي از مسلمانان شده بود. با صاحب خانه خود قرار گذاشته بود خود را از او 
شود. اما  پردازد و آزاد مي كنند، مي بازخريد كند. مقداري پول كه دو طرف با هم توافق مي

آمد. از او  صز او درخواست كرده بود، زياد بود. به خانه پيامبرپولي كه صاحب وي ا
در خانه نبود. تا عايشه او را ديد، دلش ريخت.  صاش كمك خواست. پيامبر براي آزادي

اش  ديد شيفته قلبش به تپش افتاد. جويريه زني بود زيبا و جذاب، هركسي او را مي
دم، از او چندشم شد. دانستم كه تا او را دم در خانه دي«گفت:  شد. عايشه مي مي

 ».نيز در او همان چيزي را خواهد ديد كه من ديده بودم صپيامبر
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ات  پول آزادي«فرمود:  صآمد. جويريه از او درخواست كمك كرد. پيامبر صپيامبر
 ».كنم پردازم و با تو ازدواج مي را مي

جويريه نيز به جويريه پيشنهاد ازدواج كرد.  صحدس عايشه درست بود. پيامبر
جويريه را ببيند؛  صترسيد. او دوست نداشت، پيامبر پذيرفت. عايشه نيز از همين مي

كرد. چون سبب آزادي  شود. با اين وجود از جويريه تمجيد مي اش مي چون شيفته
 .66F1»ام تر از جويريه باشد، نديده اش مبارك زني كه براي قبيله«گفت:  اش شده بود، مي قبيله

شود كه قضاوت  تافته، اما چنين استنباط مي د هيچ تازه واردي را بر نميبا اين كه وجو
از اهميت خاصي برخوردار بوده است. بدين جهت  صاو را در مورد زنان، براي پيامبر

چگونه از  صجسته است. در قضيه صفيه ديديم كه پيامبر باره مي مدام نظر او را در اين
خواسته ازدواج كند، عايشه را  مي صاه كه پيامبراو نظرخواهي نمود. گذشته از اين، گهگ

 صشود: پيامبر فرستاد، تا زن يا دختر موردنظر را ببيند و نظر دهد. گفته مي مي
67Fفرستد تا او را ببيند خواسته با اشراف خواهر دحيه كلبي ازدواج كند. عايشه را مي مي

2. 
* * * 

هاي يك زن. بنابراين بايد او  وسها و ه ها، وسوسه باري، عايشه يك زن بود. با انديشه
را در اين مقياس سنجيد: يعني نخست به انسان بودن و زن بودن وي اعتراف نمود و به 
لوازم اين اعتراف گردن نهاد، سپس به تحليل و بررسي شخصيت وي پرداخت. او انساني 

رفته بود، چنان كه از محيط اين خانه تأثير پذي باليده بود. هم صاست كه در خانه پيامبر
خصوصيات انساني خويش را نيز حفظ نموده بود. منطقي نيست كه خصوصيات بشري 

را  صوي را ناديده بگيريم. اين هم درست نيست كه اثرات جو خانه و شخصيت پيامبر
اند عايشه را از  در وي فراموش نماييم. به گفته بانو عايشه بنت الشاطي: آناني كه كوشيده

هاي حوا او را برتر قرار دهند و از فطرت زنانه  نمايند، از هوس خصوصيات انساني مجرد
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اند... عايشه يك زن بود: داراي فطرت سليم يك  او را تبرئه كنند، سخت دچار توهم شده
كه به تكلف  آن خواند و او بي زن. ميراث عاطفه كه از حواء داشت، او را به سوي خود مي

گفت ... غيرت مشتعل، گرم و  ن دعوت لبيك مياز خود نفاق و تظاهر نشان دهد، به اي
خروشان وي، مظهر عشق عميقي بود كه نسبت به تنها مرد خود داشت. اين غيرت، دليل 

داشت و تمايل غيرقابل مقاومتي كه جهت  صمحكمي است بر پيوندي كه او با پيامبر
رگاه نمود.... ما ه به خود، در عمق وجود خويش احساس مي صاختصاص دادن پيامبر

ايم... آخر چرا شخصي  اين غيرت را در او منتفي كنيم به او و پيامبر عزيزمان ستم نموده
68Fدچار غيرت نشود! صچون محمد چون عايشه نسبت به شخصي هم هم

1. 

 عايشه در چشم و دل پيامبر

اي برخوردار بود. استعدادها و  در ميان همسران پيامبر، عايشه از جايگاه ويژه
ري عايشه سبب شده بود تا وي هرچه بيشتر در قلب پيامبر جاي بگيرد.. هاي فك توانايي

با او ازدواج كرده بود. بقيه زنان بيوه بودند و برخي  صاي بود كه پيامبر او تنها دوشيزه
حتي چندين فرزند از شوهر يا شوهران پيشين خود داشتند. عايشه مدام اين قضيه را به 

و منزلت خود را نزد وي باالتر ببرد، يا   وسيله جايگاهمي كشيد، تا به اين  صرخ پيامبر
هاي گوناگون سعي  هاي مختلف و استدالل حداقل حفظ نمايد. گهگاه با تشبيهات و تمثيل

گفت: اي رسول  صكرد كه، اين حقيقت را بيشتر تثبيت كند. روزي به پيامبر مي
ته باشد كه قبالً اي بشوي كه در آن درختي وجود داش ! اگر زماني وارد درهصخدا

جانوري از آن خورده است، درخت ديگري هم وجود داشته باشد كه جانوري از آن 
كنار «پاسخ داد:  صگذاري؟ پيامبر نخورده است، شترت را كنار كدام يك براي چرا مي

 .69F2»درختي كه قبالً هيچ جانوري از آن نخورده است
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بالً هيچ دستي آن را لمس اين بود كه وي مانند درختي است كه ق منظور عايشه
اند. او  اند و مورد استفاده قرار گرفته اند كه لمس شده چون درختي نكرده و بقيه زنان هم

اي به وي نخورده، اما  دست هيچ مرد بيگانه صاي است كه قبل از پيامبر تنها دوشيزه
 اند. يك يا چند شوهر داشته صطور نيستند. چون قبل از پيامبر ديگران اين

خواست دل بقيه را  نيز اين موضوع محرز بود. اما با اين وصف، نمي صي پيامبربرا
 صشان را زيرپا بگذارد. در برخي مواقع، عايشه با پيامبر كه حق و سهم برنجاند، يا اين

كرد. قصه ام زرع مشهور است كه عايشه  هاي قديم تعريف مي كرد و از داستان محفل مي
ت. داستان از اين قرار است كه: روزي يازده زن جمع تعريف نموده اس صبراي پيامبر

دانند براي همديگر تعريف  گذارند هر رازي كه از شوهران خود مي شوند و قرار مي مي
كه چيزي را پنهان كنند. هر كدام خصوصيات اخالقي و رفتاري شوهر خود را  آن كنند، بي
گويد:  زني به نام ام زرع. ام زرع ميرسد.  كنند، تا اين كه نوبت به نفر يازدهم مي بازگو مي

هايم را با زيورآالت آراسته است. بازوانم را از چربي سرشار  شوهرم ابوزرع، گوش«
كه او به من ارج نهاده و من داراي ارج  نموده است. او شادم كرده و من شاد هستم (يا اين

ند بودند. بنابراين ام يافت كه صاحب گوسف نزد خانواده» شق«و منزلت هستم). او مرا در 
كوبند  كش، شتر صدادار، حيواناتي كه مزرعه را مي مرا نزد خود برد كه صاحب اسب شيهه

و غذاهاي پاك و الك شده بود. موقعي كه نزد وي حرف بزنم، مورد سرزنش واقع 
خوابم (چون خدمتكارها، كارهايم  ها تا چاشت مي شود. شب شوم و حرفم پذيرفته مي نمي

ماند. اما ام زرع (منظور خود  نوشم كه اضافه مي دهند) و آن قدر شراب مي يرا انجام م
هاي مخصوص غذا و ظروف كاالهايش بزرگند و خانه فراخي دارد. بستر  وي است) تُنگ

شود. دختر ابوزرع،  چون شاخه خرما است و با بازوي بزغاله، سير مي فرزند ابوزرع، هم
شود.  اش مي به است و سبب خشم و كينه همسايهمطيع پدر و مادرش است. او چاق و فر

نمايد و خانه  كند و غذاها و آذوقه ما را فاسد و تباه نمي كنيز ابوزرع، راز ما را برمال نمي
 ».كند ما را از زباله و كثافت پر نمي
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شدند، ابوزرع از خانه  ها پر از شير مي روزي در حالي كه خيك«ام زرع در ادامه گفت: 
چون ببر داشت كه زير تهيگاه او با دو انار بازي  و زني ديد كه دو فرزند همخارج شد. ا

كردند ابوزرع مرا طالق داد و با او ازدواج كرد. پس از او با مرد بزرگواري ازدواج  مي
اش را به دست گرفت و شب هنگام حيوانات زيادي نزد  كردم كه بر اسب سوار شد. نيزه
ات هم بده.  به من داد و گفت: بخور ام زرع و به خانواده من آورد. از هر نوع آنها جفتي

ترين ظرف ابوزرع  كردم، به كوچك چه را كه او به من داده بود، جمع مي اما اگر همه آن
 ».رسيدند  نمي

چون  من در حق تو، هم«رو به عايشه گفت:  صهنگامي كه داستان تمام شد، پيامبر
 .70F1»ام ابوزرع براي ام زرع بوده

* * * 
نهايت حساس و لطيف بود.  كرد، بي را با هم يكي مي صپيوندي كه عايشه و پيامبر

ترين تغييري را كه در رفتار و برخورد  به خاطر همين حساسيت بود كه عايشه كوچك
ديد. گويي بر روحش سنگ  داد، بر روح خود سخت سنگين مي با وي رخ مي صپيامبر

داد. روح عايشه، آيينه پاك و روشني بود  س نميبزرگي نهاده شده بود كه به او اجازه تنف
 يافت. در آن انعكاس مي صكه رفتارها و برخوردهاي پيامبر

ترين موج  اي كه كوچك ترين شيشه به گفته دكتر علي شريعتي: به نظر من، حساس
آيد  پديد مي صترين رنگ مهري را كه در عمق پنهاني قلب محمد عشق و حتي ضعيف
دهد، قلب عايشه   دتر نشان ميتر و تن ند و آن را صدها برابر بزرگك در خود منعكس مي

 ....است
71F

2. 
شود، اما تنها چيزي كه  بينيم كه عايشه ابتدا از موضوع آگاه نمي مي» فك«در ماجراي 

برخالف عادت  صاست. پيامبر صكند، برخورد سرد پيامبر وي را دچار ترديد مي
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داد و از او  وي را مورد لطف و نوازش قرار ميشد،  هميشگي كه هرگاه عايشه بيمار مي
 فرمود: ايشان چطور است؟ آمد و مي بار صرفاً مي كرد، اين دلجويي مي

اين برخورد سرد، در روح عايشه ترديدهايي به وجود آورده بود. اما نبايد فراموش 
د ادامه داشت. به گفته خو صكرد كه اين پيوند عميق و مستحكم تا اواخر عمر پيامبر

گفته كه سبب  شده چيزي مي عموماً كه از جلوي خانه وي رد مي صعايشه؛ پيامبر
گويد.  شود و چيزي نمي شده است. اما روزي از جلوي خانه رد مي خوشحالي عايشه مي

شود. به كنيز خود  شود. عايشه ناراحت مي بار دوم و سوم نيز همين حالت تكرار مي
كه  صپيچد. پيامبر و خودش باندي به سر خود مي گويد دم در برايش متكايي بگذارد مي

 فرمايد: عايشه! چي شده است؟ بيند مي عايشه را در اين وضعيت مي
 كند. گويد: سرم درد مي عايشه مي

72Fگويد: من هم، اي واي سرم! مي صپيامبر

1. 
از  صاين سردرد پيامبر، آغاز بيماريي بود كه سرانجام وي را از پا درآورد. پيامبر

د نتوانسته بود هنگام رد شدن از كنار در، چيزي بگويد. اما اين موضوع براي شدت در
را به خود جلب كند تا از  صقابل تحمل نبود. بدين جهت كوشيد توجه پيامبر عايشه

 حقيقت ماجرا اطالع يابد.
به صورت متقابل و دوجانبه بود.  صالبته اين پييوند عميق ميان عايشه و پيامبر

كرد و نسبت به آن  حس مي صترين تغيير را در رفتار پيامبر يشه كوچكچنان كه عا هم
برد  نيز حتي از لحن گفتار و نحوه حركات عايشه پي مي صداد، پيامبر واكنش نشان مي

گذرد و چه آتشي در اعمال نهان وجود او برپاست. آهنگ سرد يا  كه در قلب وي چه مي
كرد يا به وجد  را آشفته مي صب پيامبرخاست، قل تندي كه از تار سخنان عايشه برمي

و عايشه حوادث مختلفي وجود دارد كه اين  صآورد. در زندگي مشترك پيامبر مي
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فرمايد: من  چون آينه در خود بازتابانده است. روزي پيامبر به عايشه مي حقيقت را هم
 دانم چه زماني از من راضي هستي و چه زماني نسبت به من خشمناكي. مي

 داني؟ گويد: از كجا اين چيز را مي ا تعجب ميعايشه ب
و هرگاه  صگويي: نه به خداي محمد هرگاه راضي باشي مي«گويد:  مي صپيامبر

 .»گويي : نه به خداي ابراهيم خشمناك باشي مي
 .73F1»كنم درست است. اما به خدا، به جز نامت چيز ديگري را ترك نمي« د:گوي عايشه مي

 صعايشه خيمه زده بود. قلبش ماالمال عشق محمدبر سراپاي وجود  صعشق محمد
ها وجود نداشت. در اوج خشم و اندوه، تنها به جاي نام  بود. جايي براي ديگر حب و بغض

چون و  چنان فرمانرواي مطلق و بي هم صبرد. اما عشق محمد ، نام ابراهيم را ميصمحمد
هاي اين  و صرفاً به خواسته گرفت چراي قلب عايشه بود. تنها از اين فرمان روا دستور مي

چون و چرا، در پس خود هميشه ذخيره نيرومندي از  نهاد. فرمانبرداري بي حاكم گردن مي
 د:عشق دار

﴿ ُ ّّ َُۡ�ُم ٱ َۡم ُُ ِم  ة ُۡ م َ َِلتَّ ّّ َّةَن ٱ م
َُ ُِتۡم  ُُ  .]31عمران:  [آل ﴾قُۡل إمن 

ورزيد) فرمانبردار من باشيد تا خدا نيز  بگو: اگر واقعاً خدا را دوست داريد (و به وي عشق مي«
 . »شما را دوست بدارد

هاي فراوان،  به هر ميزان كه از اين ذخيره كاسته شود، به همان ميزان راه استدالل
عقل و اليه قلمرو  شود. منتها هاي فراوان و چون و چراهاي فراوان گشوده مي توجيه

اي كه  شود. از آخرين نقطه شق آغاز ميجا سرزمين ع هاي عقل جايي است كه از آن فضولي
مرز عشق تازه آغاز  چون و چرا و پهنه وسيع و بي يابد، قدرت بي سرزمين عقل پايان مي

شوند.  شود. در ماوراء اين قسمت، هيچ مرز ديگري وجود ندارد. مرزها شكسته مي مي
ج متالطم خود، كران عشق، در اموا دهد. اقيانوس بي مندي مفهوم خود را از دست مي كران

تواند در اين اقيانوس  كند. تنها زورقي كه ميشكند و نابود مي كوچك عقل را مي هاي زورق
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با  لو عايشه صشناور شود، زورق عشق است و بس و اين چنين است كه محمد
 اند. كران ايمان، شناور شده زورق عشق در اقيانوس بي

* * * 
رساند. اما در زندگي خود، زير  مردم مييك پيامبر بود. پيام خداوند را به  صمحمد

هاي يك انسان  برد. دغدغه چون يك انسان به سر مي اش در كنار خانواده هم  سقف خانه
دادند. اما تمام  هاي بشري، گاه و بيگاه به او دست مي هاي بشري و شادي را داشت. غم

داف بلند وي قرار ها و اه ها در مسير آرمان ها و شادي كوشش او اين بودكه تا اين غم
زيست. به كارهاي  چون يك انسان مي اش هم داشته باشند. با همسران خود، در خانه

رسيد  كرد. به خانه مي كرد. بند كفشش را درست مي شخصي و خانگي خود را مشغول مي
اش وجود داشت. روزي به  اش بود. شوخي و خوش طبعي در زندگي و به فكر خانواده

س گشاد پوشاند و به او گفت: بپوش و خدا را ستايش كن و دامنت ييك از همسرانش لبا
74Fچون دامان يك عروس، روي زمين بكشان را هم

1. 
با وي همراه بودند. آنان روي چند شتر  صدر سفري چند تن از همسران پيامبر

خواند، تا هم  كردند. سارباني به نام انجشه برايشان شعر مي حركت مي صجلوي پيامبر
رو به انجشه كرد و  صته نشوند و هم شتران نشاط داشته باشند. پيامبرمسافران خس

75Fها باش گفت: انجشه! واي بر تو، مواظب شيشه

2. 
به سفر رفت. عايشه نيز با او همراه بود. در اين زمان او  صدر اوايل ازدواج، پيامبر

راد خواست از بقيه اف صجان و الغر. در اثناي راه پيامبر سن و سال بود و هم كم هم كم
 فرمود: بيا تا با تو مسابقه بدهم. لپيشايش حركت كنند. پس از آن به عايشه

ها  جلو زد و او را برد. مسابقه تمام شد. سال صمسابقه دادند، اما عايشه از پيامبر
بود. ولي عايشه ماجرا را از  صچنان در خاطر پيامبر گذشت. اما ماجراي بردن عايشه هم
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ن فاصله، عايشه از نظر جسمي گوشت گرفته و چاق شده بود. در ياد برده بود. در اي
از مردم خواست  صسفري ديگر اين دو نفر ـ پيامبر و عايشه ـ با هم همراه شدند. پيامبر

 بيا تا مسابقه بدهيم. د:جلوتر بروند. پس از آن به عايشه فرمو
ود، برد و عايشه كه در كه پا به سن گذاشته ب صمسابقه دادند. اما برخالف انتظار، پيامبر

76Fاين در عوض آن د:خنديد و فرمو صاوج نشاط و جواني بود، باخت. پيامبر

1. 
نشاند.  گاه بر آن گرد كهنگي نمي اين دوستي، هميشه وجود داشت. گذر شب و روز، هيچ

شد. حل شدن  درنگ حل مي گهگاه ممكن بود مقداري كدورت ميانشان به وجود بيايد، اما بي
گرفت.  گري يك شخص سوم صورت مي موماً به وسيله خود طرفين يا ميانجيقضيه نيز ع

آمد. صداي بلند عايشه را شنيد كه با  صروزي ابوبكر صديق به خانه پيامبر ت:گفته شده اس
از اين پس نبينم و  ت:خواست عايشه را بزند. اما گف زد. وارد شد، مي حرف مي صپيامبر

 .بلند كني! صنشنوم كه صدايت را بر پيامبر خدا
خشمناك از خانه خارج شد. ابوبكر كه  نگذاشت ابوبكر ادامه دهد. ابوبكر صپيامبر

 .ديدي چگونه تو را از دست او نجات دادم! د:بيرون شد، پيامبر رو به عايشه كرد و فرمو
آمد. ديد كه عايشه و پيامبر  صچند روز گذشت. پس از چندي باز ابوبكر به خانه پيامبر

طور كه مرا شريك جنگ خود كرديد، حاال  همان ت:اند. خوشحال شد و گف تي كردهبا هم آش
 در آشتي خود هم مرا شريك كنيد.

 .77F2»نموديم، تو را شريك نموديم« د:فرمو صپيامبر

 حادثه افك

78Fحادثه افك

رخ داده  لاي است كه در زندگي عايشه صديقه ترين حادثه بزرگ 1
گرديد، احتمال داشت در پي آن  انان نمياست. اگر لطف خداوند شامل حال مسلم
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وحدت و انسجام آنان از هم بپاشد. اما اين حادثه سرانجام به برائت و پاكي عايشه منتهي 
 رود. ترين مفاخر و خصوصيات او به شمار مي گرديد. برائتي كه از بزرگ

79Fجا شروع شد كه در سال ششم (هجرت) در غزوه بني مصطلق از آن» افك«ماجراي 

2 
80Fبود صيشه صديقه همراه پيامبرعا

در راه بازگشت به مدينه، سپاه در جايي نزديك . 3
مدينه منزل نمود. عايشه صديقه براي حاجت خود از ميان سپاه برخاست و از محدوده 

بندش نيست. بنابراين  اش دستي كشيد و ديد كه گردن آن گذشت. چون برگشت به سينه
وجو، مدتي او را به خود سرگرم نمود؛ چون  ستبراي پيدا كردن آن دوباره بازگشت. ج

81Fهاي ظفار بند از مهره گردن

رو دوست نداشت گم بشود. سرانجام چون به  بود. از اين 4
كه نبودن او را احساس  جا نيست. همه سپاه بي آن محل اتراق سپاه بازگشت، ديد كسي آن

نشسته، افراد مشخصي  يكنند، محل را ترك نموده بودند؛ چون معموالً عايشه در كجاوه م
اند كه هنگام حركت كجاوه را روي شتر بگذارند. اين افراد  مأمور بوده صاز طرف پيامبر

در لحظه حركت سپاه بدون آن كه پي ببرند عايشه در كجاوه وجود دارد يا نه، كجاوه را 
جان بوده و به اين جهت از بس  گذارند. عايشه در اين زمان كوچك و كم روي شتر مي

كنند. بنابراين به اميد اين كه زماني  بك بوده است كه، افراد فقدان وي را احساس نميس
نبودن او را احساس كنند و به دنبالش بازگردند، سر جاي خود نشست. از سويي سپاه نيز 
راه خود را ادامه داد و كسي به فقدان او پي نبرد. سرانجام سفوان بن معطل سلمي آمد. او 

آوري چيزهايي كه ممكن بود افراد سپاه فراموش  جهت جمع صر خدابه دستور پيامب

                                                                                                             
 افك : اوج دروغ و تهمت. -1

 شود. اين غزوه، مرَيسيع نيز ناميده مي -2

بويه؛ تفسير ابن كثير؛ تاريخ ؛ السيره الن160، ص 4؛ البدايه و النهايه؛ ج 7، ص 3صحيح بخاري، ج  -3
 طبري.

 جا نسبت دارند. ها به آن ظفار : شهري در يمن. مهره -4
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كرد. به ناگاه عايشه را ديد كه تكيه داده  كنند يا جا بگذارند، پشت سر سپاه حركت مي
 است. گفت:

﴿ ّ۠ ُۡةنَ إَم ُم ۠  إمَ�ُۡم َ�ٰ ّۡ م ن ّ  .]156: ة[البقر ﴾ّم
ر و همسفر رسول خدا؟ چرا با صداي صفوان بيدار شد. صفوان پرسيد: همسعايشه 
 .اي؟ خدا به تو رحم كند! عقب مانده

عايشه هيچ نگفت. صفوان شتر را نزديك نمود و خودش عقب رفت. عايشه سوار 
كه سرانجام به سپاه  شد. صفوان مهار شتر را گرفت و به سرعت دنبال سپاه راه افتاد تا اين

ا از دست دادند و هرچه خواستند در جا بود كه منافقان اختيار زبان خود ر رسيدند. اين
 مورد عايشه گفتند و او را متهم به زنا نمودند.

* * * 
نمودند؛  سپاه تكان خورد؛ گويي طوفاني برپا گرديده است. برخي موضوع را تأييد مي

كردند؛ ايمان،  نفاق سبب رسوايي اين گروه گرديد. برخي ديگر نيز آن را تكذيب مي
ه بود. سران نفاق، به همدستي و همكاري تعدادي ديگر، سبب حفاظت اين دسته شد

اساس را ميان توده مردم پخش  پراكني زدند و ماجراي يك تهمت بي دست به شايعه
درنگ پس از بازگشت بيمار شد.  كردند. در نهايت سپاه به مدينه رسيد. عايشه صديقه بي

 ايعه هيچ اطالعي نداشت.يك ماه تمام بيماري ادامه يافت. در اين مدت او از موضوع ش
شدند، اما در اين مورد به عايشه هيچ » افك«چون سيل وارد جريان شايعه  مردم هم
 گويد: رسيد. خود او مي خبري نمي

به مدينه كه آمديم به مدت يك ماه تمام بيمار شدم. مردم در مورد سخنان 
ولي چيزي كه در اين  شدند. اما من هيچ اطالعي نداشتم. وگو مي پراكنان وارد گفت شايعه

 صهايم از پيامبر نمود، اين كه آن لطفي كه قبالً در بيماري بيماري دچار ترديدم مي
داد و  شد، به من سالم مي صرفاً وارد خانه مي صديدم. پيامبر ديدم، اين مرتبه نمي مي
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شد، اما  گشت. همين چيز سبب ترديدم مي فرمود: ايشان چطور است؟ پس از آن بازمي مي
 رفتند هيچ اطالعي نداشتم. اي كه مردم در آن فرو مي ر مورد فتنهد

ام، مادر مسطح بن اثاثه، بيرون  پس از آن كه دوره نقاهت را سپري نمودم، شبي با خاله
ها بيرون  خبر داشت. ما براي قضاي حاجت فقط شب» افك«رفتم. او از ماجراي 

هاي وسيع اطراف)  ع پيرامون (دشتهاي وسي رفيتم. چون دستشويي نداشتيم، به پهنه مي
رفتيم. پاي مادر مسطح به دامنش گير كرد و لغزيد. به ناگاه گفت: واي بر  مدينه مي

 .مسطح!
شركت داشته، پرخاش  صگفتم: حرف بدي زدي. كسي را كه در جنگ بدر با پيامبر

 كني؟ مي
ا برايم تعريف اند؟ و پس از آن ريز و درشت ماجرا ر اي كه چه گفته گفت: مگر نشنيده

اجازه گرفتم كه نزد پدر و  صكرد. رنگ پريده و گريان به خانه بازگشتم. از پيامبر خدا
آمد و نه  مادرم بروم. به من اجازه داد. مدتي نزد آنان ماندم. در اين مدت نه اشكم بند مي

 ربود. چشمانم را خواب مي
المؤمنين عايشه  ند. امدانست چه كار ك نمي صيك ماه تمام وحي نيامد. پيامبر خدا

 كند: صديقه خود صحنه را چنين ترسيم مي
كردم  آمد. خيال مي يك ماه تمام در همين وضعيت ماندم. در اين مدت اشكم بند نمي

82Fام سرانجام جگرم شكافته خواهد شد از بس گريه نموده

روزي رسول خدا نزد من آمد.  . 1
گريستم و او نيز با من  من بود. من ميجا بودند. يك زن انصار هم نزد  پدر و مادرم آن

                                           
مهري  در اين مدت سخت تحت فشار بوده است و به شدت مورد بي لآيد كه عايشه چنين برمي -1

 گويد: خويشاوند و بيگانه همه مرا توجهي قرار گرفته است. در روايتي كه انس نقل نموده مي و بي
ها گرسنه و  داد. شب طرد نمودند. حتي گريه نيز رهايم كرد! كسي به من خوردني و آشاميدني نمي

ابيدم. روايت از ابن النجار در تاريخ بغداد؛ سيوطي در الدرالمنثور؛ به نقل از روح خو تشنه مي
 . (مترجم)132-3، صص 18المعاني، ج 
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نشست. خدا را ستايش نمود و او را ستود و گفت: عايشه!  صاشك مي ريخت. پيامبر
اي كه مردم  گويند. از خدا بترس. اگر مرتكب گناهي شده داني كه مردم چه مي تو مي

 پذيرد. گويند توبه كن و به خدا بازگرد؛ چون خداوند توبه بندگانش را مي مي
اين حرف را زد، اشكم بند آمد. ديگر هيچ اشكي احساس  صه خدا، تا پيامبرب
جواب دهند. اما  صكردم. منتظر ماندم تا پدر و مادرم از جانب من به پيامبر خدا نمي

دانستم كه خداوند در مورد  تر از آن مي آنان چيزي نگفتند. اما به خدا من خودم را كوچك
مردم آنها را تالوت كنند و در نمازهاي خود بخوانند.  من آياتي از قرآن نازل كند، كه
در خواب چيزي ببيند كه خداوند در آن اين شايعه  صالبته، من اميدوار بودم كه پيامبر

دانست. چون ديدم پدر و مادرم حرف  را تكذيب نمايد، چون او پاكي و برائتم را مي
 ؟دهيد را نمي صزنند به آنان گفتم: جواب پيامبر خدا نمي

 .دانيم چه جواب دهيم! گفتند: به خدا سوگند ما نمي
گير خانواده ابوبكر شده بود، هيچ  كنم مصيبتي كه در آن روزها گريبان فكر نمي

خانوادن ديگري دچار آن شده باشد. چون آنها ساكت شدند، اشكم جاري شد و گريستم. 
دانم  كنم. من مي ه نميگاه توب چه گفتي هيچ پس از آن گفتم: به خدا سوگند نسبت به آن

گناهم ـ  داند من پاك و بي گويند، اعتراف كنم ـ در حالي كه خدا مي چه مردم مي اگر به آن
هاي مردم شوم شما  ام و اگر منكر صحت حرف به چيزي كه نشده اعتراف كرده

 كنيد. هايم را باور نمي حرف
: بنابراين همان چيزي را ام جستم، ولي نيافتم. گفتم پس از آن نام يعقوب را در حافظه

ٞل  ﴿ گويم كه پدر يوسف گفته بود: مي ٞ َ�َم ۡۡ ةنَ ََِص ُُ ۠ تَصم ََ  ٰ ُ۠ن َ�َ َۡ َت ِۡ ُُ ۡ ُ ٱۡ ّّ [يوسف:  ﴾ََٱ

 .»خواهم گوييد از خداوند كمك مي چه شما مي صبر نمودن زيباست و نسبت به آن«. ]18
ر نازل گرديد. در اين سوره سرانجام خداوند به عايشه و پيامبر ياري رساند؛ سوره نو

چنين در اين آيات كساني كه سخنان دروغ و  ده آيه در مورد پاكي عايشه وجود دارد. هم
را بر اين شايعه گذاشت؛ » افك«اند. خداوند نام  كنند، تهديد شده اساس را شايع مي بي
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گناه و آن شخص مؤمن يعني صفوان بن معطل يك تهمت  چون درحق عايشه پاك و بي
 اساس بود: كسي كه جز خوبي چيز ديگري از او ديده نشده است. روغ و بيد

سپري گرديد. عايشه صديقه، پاك و شكيبا از آن عبور كرد. » افك«سان محنت  بدين
 فرمايد: خداوند پاكي او را در قرآن ابدي نمود: درست به ابديت قرآن. خداوند مي

ۡصََ ﴿ َُ ِۡكم  ملۡ�م ۠ ُءَ ِ َُ  َۡ مۡ
َّ مُِ�ۡمو  َٞ إمّن ٱ َُة ُ َ�ّٗ  َّ َِ ۡ ََ َُّ�م� َ�      ٞ�ۡ ََ م  َِۡل ُهَة 

َُّ�ۡمو َمُ�ّ

 ٕٖ َمٞ  ٱۡررم ظم ََ اٌب  ََ ََ  ٓ ُِۡهۡم َ ُ َم  ُٓ َ ۡۡ ٰ ُم َّ مٖ تََة َّ ََٱ و  مۡمم َۡ ٱۡ�م َ  َم َِ ۠ ٱۡتسَ َّ ُِۡهم  م [النور:  ﴾١ َّ

11[. 
خود شما هستند. اما گمان نكنيد اند، گروهي از  كساني كه اين تهمت بزرگ را سرهم كرده«

كه اين واقعه برايتان بد است، بلكه برايتان خوب است. هر كدام از آنان به گناه كاري كه كرده 

  .»شود. و كسي كه بخش عظيمي از آن را به عهده داشته، عذاب بزرگي دارد... است، گرفتار مي
* * * 

كه در خرمني افتاده باشد، تر و  اي كه ساخته و پرداخته شده بود، مانند آتشي شايعه
سوزاند. مسلمانان پاك و مؤمن، از اين حادثه تلخ، به شدت افسرده و نگران  خشك را مي

دانستند كه اين اتهام، در پس خود از هيچ واقعيتي برخوردار نيست، اما  بودند. به يقين مي
، در انتظار وحي بودند. قرار راهي براي اثبات نظر خود نداشتند. اين بود كه مشتاقانه و بي

 سان غائله تمام شود و غوغا و هياهوي ساختگي بخوابد. تا مگر بدين
شنوي مردم در مورد  روزي زن ابو ايوب انصاري به او گفت: ابو ايوب! مگر نمي

 گويند؟ عايشه چه مي
اش دروغ است. ام ايوب! اگر تو بودي اين كار  شنوم. اما همه ابو ايوب گفت: بله، مي

 كردي؟ ميرا 
 شدم. گاه مرتكب چنين عملي نمي گفت: نه به خدا سوگند هيچ

83Fابو ايوب گفت: مسلماً عايشه از تو بهتر است!

1. 
                                           

 .315:  3ابن هشام، السيره النبويه ج  -1
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چون ابو ايوب انصاري كه از ايمان واقعي و پاكي  شود كه كساني هم چنين استنباط مي
دداري برخوردار بودند، از ذكر شايعه، حتي در خانه خود با زن و فرزند خويش نيز خو

وسيله ايمان خود را از هرگونه تزلزل و فرسايشي نگهدارند، چون ذكر  كردند. تا بدين مي
كند و به مرور زمان، هيجان و  رفته، حساسيت قلب را ضعيف مي چنين وقايعي رفته

 شود. رنگي مي حرارت ايمان دچار برودت و كم
كوشيد به هر  ي ميديد. و در اين مدت، خود را در تنگناي وحشتناكي مي صپيامبر

نحوي كه شده، قضيه را حل كند. بدين جهت به يك تحقيق گسترده پرداخت. از همه 
كساني كه به نحوي با عايشه سروكار داشتند، اعم از زن و مرد و برده و آزاده، در اين 

وجو كرده و در مورد وي (عايشه) تحقيق نمود. از جمله كساني كه از وي در  زمينه پرس
اي  كمك خواست، تا پيشينه و سابقه عايشه را به دست آورد و بدين سان قرينه اين زمينه

بود. اسامه  صكسب كند، اسامه، برده آزاد شده و پسرخوانده پيامبر» افك«براي حادثه 
! او خانواده توست. به خدا صگفت: اي رسول خدا صدر پاسخ به پرسش پيامبر

 دانيم. باره نمي سوگند جز خوبي چيز ديگري در اين
! خداوند تو را در صاز علي بن ابيطالب نيز پرسيد. او پاسخ داد: اي رسول خدا

تنگنا قرار نداده. زنان زيادي غير از او وجود دارد، اما از كنيزك در اين زمينه بپرس تا به 
 تو حقيقت را بگويد.

ا اي كه تو ر كنيزك را خواست و از او پرسيد: آيا در عايشه چيزي ديده صپيامبر
 دچار شك و ترديد كند؟

ام كه  گفت: نه، قسم به خدايي كه تو را به حق برانگيخته است، چيزي از او نديده
برد.  سن و سال است. در كنار آرد خوابش مي پوشي كنم. جز اين كه او دختري كم چشم

 خورد. آمد و آرد را مي بنابراين گوسفند مي
ديك به عايشه داشت، نيز پرسيد: منزلتي نز صاز زينب همسر خود كه نزد پيامبر

 اي؟ داني، چه ديده زينب! چه مي
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كنم. به خدا سوگند به  ! چشم و گوشم را حفظ ميصزينب پاسخ داد: اي رسول خدا
 ام. جز خوبي چيز ديگري از او نديده

خواسته  از عمر پرسيد. پاسخ داد: خداوند او را به عقد تو درآورده است. مسلماً نمي
 گر داشته ـ از تو بپوشاند.عيب او را ـ ا

كامل شد. اكنون مطمئن شده بود كه شايعه هيچ اساسي ندارد. به  صتحقيقات پيامبر
 مسجد رفت و در ميان انبوه جمعيت سخن گفت:

ام رسيده  آورد كه آزارش به خانواده چه كسي مرا در مورد مردي معذور به شمار مي«
ام. ضمناً در مورد مردي  بي چيز ديگري نديدهام به جز خو است. به خدا سوگند از خانواده

اند كه به جز خوبي چيز ديگري از او سراغ ندارم. او به جز همراه با  اين شايعه را گفته
 .84F1»آمد ام نمي من، به خانه

در اوج اين تنگنا بود كه وحي آمد و قضيه فيصله يافت. قرآن با صراحت، به 
نه تحت تأثير جو تبليغاتي دشمن قرار گرفته بودند، سازان و نيز كساني را كه ناآگاها شايعه

 هشدار داد:

ة ُ ﴿ ُُ ُت ۡۡ ُم ََ َۡۡةَ�  إمۡأ  َمٞ ََ ظم ََ  ٌۡ ا ُعۡهَ�ٰ ََ ٰ ََ ََِك  ٰ�ََۡ َُ ا  ََ ٰ مَ� َّم ِ ََ َت ّۡ ن 
َ
۠ َُۡ�ةُن َ�َ۠  ُ َّ ُۡۡتم   ﴾قُ

 .]16[النور: 
به اين تهمت گشاييم. چرا وقتي اين شايعه را شنيديد نگفتيد: سزاوار ما نيست كه زبان «

 . »سبحان اهللا! اين بهتان بزرگي است ...
 در ادامه همين سلسله آيات آمده است:

و ﴿ ِم مَ�ٰ َّ َّ ۡم َُةَن ۡ م َّ َّ ََٱَ  ََ متم َّ َّ ۡم ۡ ُِ مَ�ٰ َّ َّ ََٱَ  � ِم ٰ َِ َيََم
ۡۡ م ََٱۡ�ََمنُاةَن ۡ  ََ َۡۡيَمنام م ۡ ُِ ٰ َِ ٱۡ�َََم

۠ َهقُ  ُّ ُّءََن رم َۡ َُ ��مَك  َٰ َٓ
ُ
ُ ٞ ۡغُمَر  َّ رمنٞم  ةُۡةَن  َُۡهم 
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زنان ناپاك از آن مردان ناپاكند و مردان ناپاك از آن زنان ناپاكند و زنان پاك، متعلق به «
هاي ناروا، پاكند. اينان از  مردان پاكند و مردان پاك، متعلق به زنان پاكند. اينان از اين تهمت

 . »و داراي روزي ارزشمندند مغفرت الهي برخوردار
 ناريان مر ناريان را جاذبند نوريان مر نوريان را طالبن

دانستند دامان ناموس  كساني كه دست به اشاعه چنين اراجيفي زدند، با اين كه مي
نبوت از اين لكه واهي پاك و پيراسته است، اما با شيطنت و خبائث، جامعه مسلمانان را 

هاي سياسي و رزمي، مرتب  بدي فرو بردند؛ چون ديدند در جبههپايان و ا در حيرتي بي
هاي باورهايشان، مدام يكي پس از ديگري، زير ضربات  خورند و كاخ شكست مي

شوند، دست به توطئه زدند و  ريزند و به تلي از خاك تبديل مي آساي وحي، فرو مي برق
و هولناك كه روح و اي سخت محكم  از مرزهاي اخالقي و رواني رخنه كردند؛ ضربه

 آورد. ساخت و دين و دل را به لرزه در مي روان را آشفته مي
هاي زندگي يك  گويان غافل از اين بودند كه عرصه سازان و ياوه با اين وجود، شايعه

تر از  پيراسته صباشد. دامن يك پيامبر ها، پاك و پيراسته مي گونه پيرايه از اين صپيامبر
در  صهايي آن را آلوده سازد. عايشه كسي است كه چون پيامبر آن است كه چنين پيرايه

85Fگرديده است بستر او قرار داشته، وحي بر او نازل مي

1. 
شما درباره پيغمبر و ناموس پيغمبر داريد چه حرفي «گويد:  مرتضي مطهري مي

هايي در خاندان يك پيغمبر راه پيدا كند.  زنيد؟ محال و ممتنع است كه چنين ناپاكي مي
كفر ممكن است در خاندان يك پيغمبر راه پيدا كند، يا پسر يك پيغمبر كافر بشود، ولي 

 .86F2»فسق محال است
و خاندان ابوبكر را سخت تكان داد، اما با  صبا اين كه پديد آمدن اين شايعه، پيامبر

نهايت خوشايند خاتمه يافت. نازل شدن آيات وحي در خصوص برائت  يك پيامد بي
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ترين پاداشي بود كه در نتيجه صبر، شكيبايي و تحمل به او تعلق  بزرگ لعايشه
گردد و  گرفت. آياتي كه تا روز قيامت و تا زماني كه قرآن وجود دارد، زبان به زبان مي

 كند. شود و آن خاطره تلخ را تازه مي خوانده مي
. با خوابيدن غائله اين شايعه، اوضاع آرام شد. منافقان در الك خود فرو رفتند

تر شد. حوادث، سير طبيعي و هميشگي خود را در پيش گرفت و  ها كم و كم شيطنت
 چيز را در مشت خود دارد، حركت مداوم خود را آغاز نمود. زمان كه همه

 هاي جدايي لحظه

الي خود در هم پيچيد.  سپري شد. گذشت روزها آن را در البه» افك«انگيز  حادثه غم
بازگشت. روزها سپري شدند. عايشه  صبه خانه پيامبر صفا، امنيت و آرامش بار ديگر

كرد. هر اندازه  احساس خوشبختي مي صصديقه از زندگي ساده خود در كنار پيامبر خدا
عمل  صكوشيد طبق رضايت پيامبر نمود و مي استفاده مي صتوانست از پيامبر كه مي

عمر خود را سپري شصت و سه پاييز از  صكند. اما قطار زندگي شتابان گذشت. پيامبر
هاي سرخ شگفته شده بود، تابستانش چه  نمود. راستي كه بهار اين زندگي چه قدر از گل

 .قدر پربار از ميوه شده بود و زمستانش چه قدر لبريز از خيرات و بركات گرديده بود!
ها را متحد و  به پايان رسيد. او به مردم همه چيز را آموخت. عرب صوظيفه محمد

و كليدهاي جهان را به آنان سپرد. اكنون وظيفه او روي زمين به پايان رسيده  منسجم نمود
گرفتند،  شد. آنان بايد مسئوليت دعوت را به دوش مي بود و وظيفه اصحاب او آغاز مي

 پرداختند. كوشيدند و به سان او با حكمت و فرزانگي به جهاد و مبارزه مي مانند او مي
گشود. پيامبر از همسرانش اجازه  صكر پيامبر خدابيماري راه خود را به سوي پي

گرفت تا در خانه همسر محبوبش عايشه پرستاري شود. زنان به او اجازه دادند. سرانجام 
هاي خود را در اين جهان  در خانه و كنار همسر عزيزش، عايشه، واپسين نفس صپيامبر

 گويد: مي لكشيد. عايشه صديقه
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ه در آغوشم بود. شخصي از بستگان ابوبكر در در حالي درگذشت ك صپيامبر خدا
به دستان او طوري خيره شد كه من  صدست مسواكي سبز داشت، وارد خانه شد. پيامبر

 صخواهد. مسواك را از او گرفتم. نرمش كردم و به پيامبر دريافتم، مسواك او را مي
بودم. مسواك را  گاه قبل از آن نديده با آن چنان شديد مسواك زد كه هيچ صدادم. پيامبر

اش را نگاه  شود. تا چهره در آغوش من سنگين مي صزمين گذاشت. ديدم پيامبر خدا
 خواهم. گويد: بلكه، رفيق برتر را از بهشت مي اند و مي كردم،  ديدم چشمانش خيره شده

درست در برابر چشمان عايشه و در دامان او با جهان وداع نمود. قبالً  صپيامبر خدا
بود كه هر كجا درگذشت همان جا به خاك سپرده شود. اتاق عايشه برايش وصيت كرده 

ترين پيكري كه خورشيد بر آن تابيده، آرام گرفت. عايشه براي  آماده شد. در آن اتاق پاك
اش از  عزيز از دست رفته و همسر مهربانش گريست. او براي كسي كه نسبت به خانواده

گريست كه، آخرين سفارشش چنين بود:  همه بهتر بود اشك ريخت. او براي كسي
 .87F1»سفارش مرا در مورد خوبي كردن با زنان بپذيريد«

در مورد رعايت حقوق زنان «او براي كسي اشك ريخت كه در حجه الوداع گفته بود: 
 .88F2»از خدا بترسيد. چون آنان نزد شما معلق هستند. و براي خود مالك چيزي نيستند

يد و در خانه قلب خود را ـ كه با از دست دادن عزيزش عايشه اندوه درد را فرو بلع
زخمي و مجروح شده بود ـ بست. عزيزي كه او را در اعماق قلب خود جاي داده بود؛ 

تابي را از خود دور نمود. به سوي زندگي خيز برداشت و جهت  غبار واويال و بي
حركت  صمبرپاي پيا گسترش هدايت گامي فرا پيش نهاد. او در مسير دعوت، پابه

ها بود. مسير  : يعني آموزگار بزرگ نسل صكرد. پيشواي او در اين زمينه پيامبر مي
نمود. تنها هدف او در اين  نمود و از او كسب هدايت مي هاي خويش را ترسيم مي گام

 راستا، كسب رضايت خداوند و خدمت به دين او بود.

                                           
 .257، ص 3صحيح بخاري، ج  -1
 .73، ص 5مسند امام احمد بن حنبل، ج  -2





 
 

  پس از پيامبر: بخش دوم

 فاروق آرامش براي انديشيدندوران ابوبكر صديق و عمر 

درنگ  درگذشت. پس از او رويدادهاي مختلفي رخ داد. مسلمانان بي صپيامبر
چيزي  براي خالفت انتخاب نمودند. ابوبكر صابوبكر، پدر عايشه، را پس از پيامبر

مصادف با مراحل آغازين رويارويي با  بيش از دو سال خالفت كرد. خالفت ابوبكر
اي از اعراب مرتد شدند. ابوبكر  ، عدهصان بود. با درگذشت پيامبرايرانيان و رومي

ها را ـ كه مبناي فكري داشتند ـ خواباند. سپس (بعد از خفه كردن  نخست، اين شورش
درنگ حمالت مسلمانان به حوزه قدرت حكومت ايران و  ها در نطفه)، بي اين شورش

ا ـ كه نواحي قابل توجهي از هاي اين دو كشور ر ه روم آغاز گرديد. نخست مستعمر
شدند ـ از يوغ اين دو استعمارگر پير و قدرتمند خارج  سوريه و عراق را شامل مي

نمودند. سپس سپاهيان مسلمان به درون قلمرو اين دو حكومت حمله بردند. در كوران 
 گويد: ها، ابوبكر درگذشت. عايشه مي اين جنگ

وز دوشنبه هفتم جمادي اآلخر ـ يك روز جا شروع شد كه در ر بيماري ابوبكر از آن
توانست براي نماز  بسيار سرد ـ غسل كرد. پانزده روز كامل بيمار شد. در اين مدت نمي

كرد تا براي مردم نماز بگذارد. مردم مرتب به عيادتش  برود. اين بود كه به عمر امر مي
برد  اي به سر مي خانه شد. در اين زمان او در آمدند، اما هر روز مريضي وي بيشتر مي مي

به وي داده بود ـ كه امروزه كنار خانه عثمان قرار دارد ـ در اين بيماري،  صكه پيامبر
شنبه بيست و دوم جمادي اآلخر در سال  عثمان مدام در كنارش بود. سرانجام شب سه

 سيزدهم درگذشت....
89F

 در همان شب او را به خاك سپردند. 1
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* * * 
كار آمد. مردي نيرومند، مقتدر و بااراده كه از حساسيت و  سر پس از ابوبكر، عمر

وسواس خاصي برخوردار بود. عمر بن خطاب به عنوان خليفه انتخاب گرديد. در اين 
ها به حركت درآمده بود و او بر اين موج سوار شد. او بيش از ده سال  زمان موج جنگ

لمانان افتاد. حكومت روم، خالفت كرد. در اين مدت، بيشترين قسمت ايران به دست مس
هايي گذشت  نخست در تنگنا قرار گرفت. دوران خالفت عمر در تداوم همان رويارويي

كه زمان ابوبكر صديق آغاز شده بود. در اينميان، عايشه با روح بلند و روحيه حساس 
خود، به دقت اوضاع را زيرنظر داشت. سرانجام عمر بن خطاب توسط فيروز مجوسي 

90F(ابولؤلؤ)

مورد سوء قصد قرار گرفت. بامداد روز چهارشنبه بود. عمر با مردم نماز صبح   1
خواند كه در محراب، فيروز با يك چاقوي دو لبه چند ضربه به او وارد نمود. خليفه را  مي

به خانه بردند. نوشيدني و شير به وي نوشاندند. از محل زخم، خارج شد. دانستند كه 
آمدند. سخت از اوضاع نگران بودند. پرده سياهي  زن همه ميزنده نخواهد ماند. مرد و 

تابيد. حفصه با گروهي  بر مدينه كشيده شده بود. در آسمان مدينه، هيچ ستاره اميدي نمي
اي كنار پدر مجروح اشك ريخت. عمر كه ديد زنده  از زنان به خانه پدر آمد. چند لحظه

گفت كه نزد ام المؤمنين عايشه برود و به  نخواهد ماند، پسرش، عبداهللا، را خواست. به او
اميرالمؤمنين، چئ اكنون ديگر اميرالمؤمنين  رساند، اما نگويد او بگويد: عمر به تو سالم مي

 خواهد كه كنار دو دستش دفن شود. نيست و از تو مي
عبداهللا رفت. سالم كرد و اجازه ورود خواست. داخل كه شد، ديد عايشه نشسته و 

كه پيام عمربن خطاب  ل. عبداهللا درخواست عمر را مطرح نمود. عايشهريزد اشك مي
را شنيد، گفت: اين امكان را براي خودم در نظر داشتم، اما اكنون او را بر خودم ترجيح 

 دهم. مي
 عبداهللا برگشت. عمربن خطاب كه از بازگشت پسرش باخبر شد، گفت: مرا بلند كنيد.
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رو به پسرش، عبداهللا كرد و گفت: با خود چه  مردي او را به خود تكيه داد. عمر
 داري؟

 عبداهللا گفت: همان چيزي كه دوست داري. او اجازه داد.
چيز بيشتر از اين موضوع اهميت نداشت. هرگاه  عمر گفت: خدا را شكر. برايم هيچ

جا كه رسيديد، عبداهللا! به عايشه سالم بده و بگو: عمر  فوت نمودم، مرا حمل كنيد. به آن
خواهد. اگر اجازه داد، مرا وارد نماييد و اگر اجازه نداد مرا به  ن خطاب اجازه ميب

91Fگورستان مسلمانان بازگردانيد

1. 
* * * 

در نهايت عمر بن خطاب درگذشت. مسلمانان او را در كنار دو دستش به خاك 
گذاشت و  نهايت اهميت داشت. به او احترام مي سپردند. شخصيت عمر براي عايشه بي

دانست  ديد، مي گفت: هركسي عمر را مي ه شخصيت قوي و بااراده وي متعرف بود. ميب
نياز ساختن اسالم آفريده شده است. به خدا سوگند او شخصي باكفايت و  كه او جهت بي

92Fمنحصر به فرد بود. براي هر كاري متخصص آن كار را در اختيار داشت

2. 
د. در اين ميان، عايشه در برخي از در زمان عمر و پس از او حوادث مختلفي رخ دا

آفرين بود و در برخي ديگر، تماشاگر و ناظر. با توجه  اين حوادث، خود بازيگر و نقش
رفت. در زمان ابوبكر  به علم و دانشي كه داشت، براي مردم، يك مرجع مهم به شمار مي

به او  گرديد. مردم نظر در مسائل ديني تلقي مي وعمر، او به عنوان يك فرد صاحب
نمودند. فهم عميقي كه او از متون و منابع  كردند و مشكالت خويش را حل مي مراجعه مي

ديني داشت، از او يك وزنه ديني ساخته بود. عمر بن خطاب شخصاً اگر در برخي مسائل 
بست  سان خود را از بن فرستاد و بدين مي لافتاد، فردي را نزد عايشه در تنگنا مي

شد. چون او عالوه بر  عايشه به عنوان اولين و آخرين حرف تلقي مي نمود. نظر خارج مي
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نگري وي  نمود، داليل گسترده و عميق آن را كه زاييده ژرف اين كه نظر خود را مطرح مي
كرد. همراهي  هاي اجتماعي بودند، نيز با قاطعيت تمام ارائه مي در منابع ديني و سنت

قرار گرفتن، اين امكان را براي او فراهم نموده بود تا ممتد با پيامبر و زير باران تند وحي 
در هر موردي نظري خاص و مستدل كسب كند. در دوران حكومت ابوبكر صديق و عمر 

هاي فكري عميقي برخوردار بود، از وي يك  فاروق با توجه به اين كه عايشه از ويژگي
ر دوران خالفت اين دو مرجع فتوا براي عموم مردم، ساخته شده بود. كاري كه عايشه د

داد، عموماً فكري و فرهنگي بود. در اين دو مقطع زماني در شرايط  نفر انجام مي
اجتماعي، سياسي و ديني جامعه هيچ تحولي پديد نيامده بود. به اين جهت هيچ تفاوتي 

 خورد. در عملكرد عايشه در اين دو مقطع به چشم نمي

 دوران عثمان و علي؛ حركت براي ماندن

رانجام دوران خالفت خليفه راشد، عثمان بن عفان فرا رسيد. عمربن خطاب كه س
مجروح گرديد، شش نفر را به عنوان نامزد خالفت به مردم معرفي نمود. اين شش نفر 

و  وقاص، زبير، طلحه عبارت بودند از : علي بن ابيطالب، عثمان بن عفان، سعد بن ابي
93Fولي خانه عايشه مركز رايزني و مشورت بودعبدالرحمن بن عوف. عمر درگذشت. به ق

1. 

94Fشش نفر نامزد خالفت در اين خانه جمع شدند و سرانجام با نظر مردم

عثمان را به  2
 خالفت انتخاب نمودند.

نمودند. فتوحات در همان كانالي قرار  در آغاز، جريانات سير طبيعي خود را طي مي
مدينه نيز هيچ تغيير محسوسي مشاهده  داشت كه در زمان شيخين (ابوبكر و عمر) بود. در

هايي در  شد. شش سال، به همين منوال گذشت. پس از اين شش سال، شورش نمي

                                           
 .150، ص 7البداييه و النهايه، ج  -1
، 7ر. ك : البدايه و النهايه، ج  براي تفصيل ميزان دخالت و تأثير مردم در انتخاب عثمان بن عفان -2

 به بعد. 150ص 
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ها از مصر  نواحي مختلف حكومت اسالمي صورت گرفت. نخست آتش اين شورش
هاي مزبور كه تبلور  رفته، كوفه و بصره را نيز درنورديد. شورش زبانه كشيد. اما رفته

ها  هفته ايراني و رومي بودند، به عنوان تالشي مذبوحانه براي انتقام از شكستهاي ن كينه
و ناكامي هاي سياسي ـ نظامي دو حكومت ايران و روم در مقابل سپاه سراپا مسلح به 

هايي كه در امتداد حكومت ابوبكر صديق و عمر  گرفتند. كينه ايمان و اسالم، شكل مي
اي ه ، اينك متفرق شدن ارتش اسالم به نواحي و گوشهفاروق، زمينه ظهور نيافته بودند

جا كه  اي براي نمود و ظهور يافتند. از آن  حكومت پهناور اسالمي را روزنهمختلف 
مانند و نفوذ ناپذير جامعه اسالمي مانعي بزرگ در برابر به فعليت  انسجام و استحكام بي

اي ديگر  ناچار از توطئهشد،  گران محسوب مي درآمدن آرزوها و اهداف شوم توطئه
 استفاده كردند.

هاي ديني موجود در بدنه جامعه اسالمي كه از  آنان به منظور جذب برخي از اليه
لوحي خطرباري برخوردار بودند، از جانب سران و بزرگان و رهبران  گري و ساده قشري

اخته و هايي مبني بر عدم رضايت از حكومت و كارگزاران عثمان، س فكري جامعه، نامه
هاي  آيد كه، جعل نامه به نام شخصيت هاي تاريخي چنين برمي پرداخته نمودند. از گزارش
ها  هاي مهم و كارآمد شورشيان بوده است. آنان توسط اين نامه مهم جامعه، يكي از اهرم

هاي مهم نوشته شده بودند، توانستند افراد زيادي را پيرامون خود  كه به زبان شخصيت
ا توجه به كمبود امكانات وسايل ارتباطي در آن عصر، اين عمل توفيق جمع كنند. ب

ها  شدند، از آن هاي آنان نوشته مي ها به نام خاصي حاصل نمود. چون كساني كه نامه
ها و آگاه نمودن  شدند، امكان تكذيب نامه كردند و اگر فرضاً نيز مطلع مي اطالع پيدا نمي

گرديد،  ها به اسم آنان جعل مي ساني كه نامهجود نداشت. در رأس كافكار عمومي و
 خورد. المؤمنين عايشه، علي، طلحه و زبير به چشم مي هاي ام نامه

گران در شهرهاي مختلف به صورت هماهنگ، افرادي را تا چند روز از ديد  توطئه
يت اين دادند. در نها ها آنان را در برابر آفتاب قرار مي گاه تا مدت كردند. آن مردم پنهان مي
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افراد، شب هنگام از شهر خارج گشته و سپس در روز، در برابر ديد مردم، وارد شهر 
هاي كليدي و مهم جعل گرديده  هايي را كه به نام بزرگان و شخصيت شدند و نامه مي

95Fدادند بودند، به مردم تحويل مي

گيري از حكومت  ها سرشاز ار نقد و خرده اين نامه .1
جعل كرده بودند،  لاي كه به نام عايشه بودند. حتي در نامهعثمان و كارگزاران وي 

 آمده بود: اين كفتار پير را بكشيد.
العملي جز نفرت و كينه  ها عكس خبر در برابر تندباد اين نامه لوح و بي مرده ساده

ها  دادند، اما سير حوادث مشخص نمود كه نامه نسبت به عثمان و كارگزاران او نشان نمي
 اند. ودههمه جعلي ب

روايت است كه: روزي عايشه گفت: از تازيانه خوردن شما خشمناك شدم. آيا از 
كه چون قند  شمشير خوردن عثمان خشمناك نشوم؟ نخست او را توبه داديد، تا اين

چون لباس  كه هم چون ظرف او را با انگشتان خود شستيد، تا اين تصفيه شده گرديد. هم
 شتيد.تميز و بدون چرك شد، او را ك

مسروق، تابعي بزرگ كه از شاگردان عايشه بود گفت: كار خودت بود. به مردم نامه 
 نوشتي و به آنان امر كردي تا بر عثمان بشورند.

اند و كافران به او كفر  عايشه گفت: نه به خدايي كه مؤمنان به او ايمان آورده
صفحه سفيدي جا هستم، هيچ خط سياهي روي  اند تا همين حاال كه اين ورزيده
96Fام ننوشته

2. 
هاي پشت پرده اطالعي نداشتند، هنگامي  گروهي از شورشيان كه از تحركات و دست

 كه عدم تمايل علي را به همكاري با خود مشاهده نمودند، معترضانه گفتند:

                                           
 .132-133رجون (عثمان بن عفان)، صص صادق ع -1
هاي حضرت ختمي مرتبت و  : وثائق، نامه، براي تفصيل بيشتر ر. ك204، ص 7البدايه و النهايه، ج  -2

-98خلفاي راشدين، تأليف پرفسور محمد حميداهللا، ترجمه دكتر محمود مهدوي دامغاني، صص 
394. 



 79  بخش دوم: پس از پيامبر

 

 

 پس چرا به ما نامه نوشتي؟ -
 ام. اي به شما ننوشته علي پاسخ داد: به خدا سوگند هيچ نامه

97Fاند  داد از ماجرا اطالع نداشته جبانه به هم نگاه كردند، كه نشان ميشورشيان متع

1. 
مردمي كه از شهرهاي گوناگون و عموماً از بصره، كوفه و مصر به مدينه گرد آمده 

 شدند: بودند، به دو دسته تقسيم مي
 گر و شورشي. گروه توطئه -1
 خورده، اما مذهبي و قشري. گروه فريب -2

مصر در مدينه جمع شدند. عثمان بن عفان، خليفه  شورشيان از بصره، كوفه و
مسلمانان، به هر شكل ممكن آنان را راضي نمود تا به شهرها و واليات خود برگردند. 

اي  شورشيان برگشتند، اما سرانشان در مدينه ماندند. شورشيان مصر، پس از چندي با نامه
دستور داده كه: شورشيان را  مبني بر اين كه عثمان در آن نامه به كارگزار خود در مصر

بالفاصله به قتل رساند، به مدينه بازگشتند. در همين اثنا، شورشيان بصره و كوفه هم خود 
اي را نوشته و به برده خود داده  را به مدينه رساندند. شورشيان مدعي بودن كه عثمان نامه

گير و نامه را  اه دستتا آن را به كارگزار وي در مصر برساند. اما آنان او را در ميان ر
هاي آنان را شنيد گفت: اگر مصريان نامه را كشف  اند. علي چون ياوه كشف كرده

اند، مردم بصره و كوفه چرا و چگونه به مدينه بازگشتند؟ به خدا سوگند اين  نموده
98Fموضوع در مدينه شكل گرفته است

2. 
اند و  در مدينه ماندهعلي با اين سخن، به اين مطلب اشاره داشت كه: سران شورشيان 

خواهيد فكر كنيد. ما به  اند. آنان پاسخ دادند: هرچه مي آنان اين نمايش را درست كرده
99Fگيري كند اين مرد (عثمان) نيازي نداريم. بايد از حكومت كناره

3. 

                                           
 يف پرفسور محمد حميداهللا.چنين ر. ك: وثائق تأل ؛ هم108، ص 3الطبري، ج  -1

 .105، ص 3طبري، ج  -2
 .195چنين ر. ك : اتمام الوفاء في سيره الخلفاء، ص  طبري؛ هم -3
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شورشيان به مدينه هجوم آوردند و در كوچه و بازار و مسجد ولو (پخش) شدند. در 
روهي از شورشيان وجود داشتند. عرصه بر مردم تنگ شده بود. اي از شهر گ هر ناحيه

خانه عثمان محاصره شد. به مردم اعالم گرديد: هر كسي دست نگه دارد، در امان است. 
 اي؟ هايشان پنهان شدند. شورشيان به عثمان گفتند: چرا نامه را نوشته مردم در خانه

م و نه از آن اطالع دارم. علي و ديگر ا ام، نه دستور داده گفت: به خدا سوگند نه نوشته
100Fگويد عثمان راست مي«بزرگان صحابه كه حضور داشتند، گفتند: 

اما شورشيان كه تصميم  .1
داشتند به هر قيمتي كه شده عثمان را بركنار كنند، قانع نشدند. اين بود كه محاصره را بر 

نمازگزاردن با مردم منع تر كردند. در نهايت او را از حضور در مسجد و  و تنگ  وي تنگ
كردند. اين حالت ادامه داشت، تا اين كه آب را از او نيز گرفتند. در اين مدت برخي از 

المؤمنين ام حبيبه سوار بر استر  كوشيدند، آب را رد خانه عثمان برسانند. ام اصحاب مي
ش زدند. بود. مشك آبي با خود همراه داشت تا براي عثمان ببرد. شورشيان بر چهره استر

هاي بني اميه پيش عثمان است. دوست دارم از او بپرسم، تا  نامه ام حبيه گفت: وصيت
 زنان ضايع و تباه نگردد. سهم يتيمان و بيوه

گويد. سپس مهار استر را بريدند. حيوان رم كرد. نزديك بود ام حبيه  گفتند: دروغ مي
101Fدند. چيزي نمانده بود كه كشته شوداش بر از اُستر بيفتد كه مردم او را گرفتند و به خانه

2. 
كننده ديد، تصميم گرفت به حج برود. مردم كه  عايشه صديقه نيز كه اوضاع را نگران

از تصميم وي اطالع يافتند، گفتند: اگر در مدينه بماني بهتر است. شايد اينان از تو 
 بترسند.

چنان كه به ام  همترسم اگر به آنان پيشنهادي بدهم به من آسيب برسانند  گفت: مي
102Fام به حج بروم حبيبه آسيب رساندند. تصميم گرفته

3. 

                                           
 .195-96اتمام الوفاء، صص  -1
 .417، ص 3؛ طبري، ج 81، ص 5نهايه االرب، ج  -2
 .196، ص 7البدايه و النهايه، ج  -3
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عايشه هنگام رفتن به حج از محمد بن ابوبكر، برادر خود كه با شورشيان مصر 
همدست شده بود خواست كه همراه او برود، اما محمد نپذيرفت. عايشه به او گفت: به 

اند  چه كه قصد كرده يشان را از آنتوانستم كاري كنم كه خداوند ا خدا سوگند اگر مي
 كردم. محروم كند، مي

خواهد كه  حنظله كاتب نيز به محمد بن ابوبكر گفت: اي محمد! مادر مؤمنان از تو مي
پذيري. در حالي كه گرگان عرب تو را به كاري ناروا فرا  همراهش باشي و تو نمي

جويي تبديل شود،  به سلطه ترديد اگر مسأله خالفت كني؟ بي خوانند و تو پيروي مي مي
103Fبني عبد مناف بر تو چيره خواهند شد

1. 
زمان، زمان حج بود. مردم از هر طرف به سوي مكه سرازير بودند. اين گروه شورشي 

دانستند كه مردم در اين  نيز ابتدا از شهرهاي خود به بهانه حج خارج شده بودند، چون مي
شهرهاي ديگر خلوتند. بنابراين، فرصت  ايام مشغول اداي مناسك حج هستند، مدينه و

براي ارتكاب يك جنايت هولناك، بس اماده است. عثمان به سختي در محاصره قرار 
توانست طبق روال هميشگي، امسال با مردم حج بگذارد. بدين جهت  داشت. طبعاً او نمي

رد. عثمان عبداهللا بن عباس را به نمايندگي از طرف خود مأمور كرد، تا با مردم حج بگذا
چنين نامه بلندبااليي نوشت و به عبداهللا بن عباس داد تا در موسم حج آن را  بن عفان هم

104Fرساند براي مردم قرائت كند، عثمان در اين نامه اوضاع وخيم خود را به اطالع مردم مي

2. 

شد. حج كه تمام شد،  كردند. ايام داشت سپري مي كم مناسك حج را تمام مي مردم كم
درنگ به مدينه آمدند تا از خليفه خود دفاع كنند. شورشيان نيز از موضوع اطالع  مردم بي

داشتند. از طرفي ديگر، به شورشيان خبر رسيد كه معاويه بن ابوسفيان، حبيب بن مسلمه 
را در رأس يك سپاه، عبداهللا بن ابي سرح، معاويه بن خديج را در رأس يك سپاه، مردم 

دم بصره مشاجع را در رأس سپاهياني به سوي مكه گسيل كوفه قعقعاع بن عمرو و مر

                                           
 .417، ص 3؛ طبري، ج 81، ص 5نهايه االرب، ج  -1
 بخوانيد. 199-204اين نامه مفصل را در اتمام الوفاء، صص  -2
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اند، تا از حريم خالفت دفاع كنند. شورشيان سخت نگران شدند. بدين جهت با  داشته
دستپاچگي و آشفتگي، به خانه عثمان حمله بردند. تعدادي از فرزندان صحابه مشغول 

ان رساندند وخون نگهباني از عثمان بودند. شورشيان از پشت بام، خود را به عثم
گناهش را در ماه حرام و در شهر حرام ريختند. عثمان در اين لحظه روزه بود و  بي

مشغول تالوت قرآن بود. خون عثمان روي اين ايه قرآن ـ كه در بردارنده مفهو خاصي ـ 
 بود ريخته شد:

مُ ﴿ َۡم َۡ َۡ ُمَُع ٱ ِّ ََُهَة ٱۡ و  ُ ّّ َكُهُم ٱ ََۡكَُم َِ  .]137: ة[البقر ﴾َِ
 . »خداوند از طرف تو آنان را بسنده خواهد بود و او شنوا و داناست«

* * * 
المؤمنين عايشه سرگرم اداي مناسك حج بود. بقيه ازواج پيامبر نيز چون اوضاع  ام

آشفته مدينه را ديده بودند، به بهانه حج از مدينه خارج شده بودند. مناسك حج به پايان 
يش گرفت. در مسير راه به ناگاه با مردي كه از مدينه رسيد. عايشه راه مدينه را در پ

آمد روبرو شد. از او پرسيد كه، در مدينه چه خبر است؟ پاسخ داد: عثمان كشته شد.  مي
چنان آشفته و به هم ريخته  مردم بر علي گرد آمدند و با او بيعت كردند، اما اوضاع هم

 است.
 عايشه گفت: مرا بازگردانيد.

ت، عبداهللا بن عامر حضرمي، امير شهر، نزد وي آمد و گفت: يا به مكه كه بازگش
المؤمنين! چرا بازگشتي؟ گفت: عثمان مظلومانه كشته شد. به خاطر اين برگشتم. كارها  ام

راست نخواهد شد. اين اوباشان در پي مقصدي هستند. به خونخواهي عثمان برخيزيد، تا 
105Fاسالم عزت بيابد

1. 

                                           
 .192-97، صص 7ر. ك : البدايه و النهايه، ج  براي تفصيل چگونگي شهادت عثمان -1
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مردم از هر طرف به سوي مكه سرازير شدند. بزرگان صحابه به مكه آمدند. طلحه و 
زبير، كه شورشيان به زور از آنان بيعت گرفته بودند نيز به مكه آمدند. يعلي بن اميه، امير 

شماري از مردم در مكه  يمن، با ششصد شتر و ششصد هزار درهم به مكه آمد. گروه بي
شد، كه از قاتالن عثمان انتقام گرفته شود. عايشه در مكه در جمع شدند. تصميم گرفته 

كرد كه به  نشست و براي مردم سخن مي گفت. او مردم را تشويق مي حجر اسماعيل مي
 خونخواهي عثمان برخيزند:

نشين و بردگان مردم مدينه بر  هاي باديه اي مردم! اراذل و اوباش شهرها و عرب« -
سن و سال را  شده، جمع شدند و بهانه گرفتند كه جوانان كم اين كسي كه مظلومانه كشته 

به كارگزاري منصوب كرده است. در حالي كه كساني كه پيش از او بودند، نيز امثال آنان 
را به كارگزاري و فرمانداري منصوب كرده بودند. ديگر بهانه آنان اين بود كه بعضي از 

داشت و جز آن صالح نبود. با اين وجود مناطق را قُرق كرده است. اين عمل هم سابقه 
عثمان از آنان پيروي كرد و براي اين كه آنان اصالح شوند، از آن كارها دست برداشت. 
چون حجت و عذري نيافتند، منحرف شدند و به ستمگري پرداختند. كردارشان از 

مردم را گفتارشان بدتر شد. خون مردم را در ماه حرام و در حرم مدينه ريختند و اموال 
تصرف كردند. به خدا سوگند يك انگشت عثمان از يك دنيا امثال آنان بهتر است. شما بر 
ضد آنان گرد هم آييد و نابودشان كنيد، تا ديگران از آنان درس عبرت بگيرند. به خدا 

چنان  قسم اگر چيزهايي كه به دستاويز آنها عثمان را كشتند، گناه بود، از آنها پاك شد. هم
شود، او  اي كه از چرك پاك مي چون پارچه و جامه شود و هم  از آلودگي پاك ميكه طال

شويند و  را با آب ميچنان كه جامه  را هم پاك كردند و با انگشتان خود فشردند، هم
 .106F1»فشرند مي

با خود چه خبري  د:از آنان پرسي لهنگامي كه طلحه و زبير از مدينه آمدند، عايشه
 داريد؟

                                           
 .468؛ طبري، ج ، ص 115-116، صص 5نهايه االرب، ج  -1
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ت اوباش و اعراب بدوي، از مدينه گريختيم. از مردمي جدا شديم كه از دس د:گفتن
توانستند از خود  گردان بودند و نه مي شناختند و نه از باطلي روي سرگردان بودند، نه حقي مي

 دفاع كنند.
107Fاي بينديشيد گفت: بپاخيزيد و بر ضد اين شورشيان چاره لعايشه

1. 
گرفتند به بصره بروند. همسران پيامبر هم  هاي فراوان تصميم جام پس از رايزنينسرا

بودند. آنان همه قصد برگشتن به مدينه داشتند. چون عايشه تصميم  لهمراه عايشه
گرفت به بصره برود، از او جدا شدند. در اين ميان، حفصه نخست موافقت كرد تا همراه 

108Fاد. يعلي بن اميهعايشه باشد، ولي برادرش عبداهللا بن عمر به او اجازه چنين كاري را ند

2 
ششصد شتر و ششصد هزار درهم را در اختيارشان گذاشت. عبداهللا بن عامر هم مال 

نداد داد كه، مادر مؤمنان و طلحه و  لفراواني به آنان داد. هنگام حركت، منادي عايشه
خواهد اسالم را عزت دهد و با منحرفان از  زبير، آهنگ رفتن به بصره دارند. هركس مي

د و انتقام خون عثمان را بگيرد و مركب و لوازم ندارد، بيايد. ششصد نفر را بر دين بجنگ
ششصد شتر سوار كردند. در مجموع نُه صد و يا هزار نفر بودند، همگي هم اهل مكه و 
مدينه. چون حركت كردند، مردمان ديگري هم به آنان پيوستند كه در مجموع سه هزار نفر 

ر هودجي ـ كه روي شتري به نام (عسكر) قرار داشت ـ ب لالمؤمنين عايشه شدند. ام
اي دويست دينار از مردي از قبيله  شد. اين شتر را به قولي هشتاد و يا به گفته حمل مي

او  109F3»ذات عرق«تا  صاز مكه خارج شد. همسران پيامبر لعرينه خريده بودند. عايشه
گريستند. مردم  ه. هنگام وداع همجا همه ازواج از عايشه جدا شدند را همراهي كردند. از آن

چون شبانگاه به  د:شو نيز اشك ريختند. سپاه راه خود را به سوي بصره ادامه داد. گفته مي
 نام اين آب چيست؟ د:ها پارس نمودند. عايشه پرسي عامر رسيد، سگ هاي بني آب

                                           
 .116، ص 5نهايه االرب، ج  -1
 يا: يعلي بن منيه. -2

 بندند. ها كه در آن محل براي حج احرام مي لي مكه قرار دارد و ميقات عراقينام جايي ده ده منز -3
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 گفتند: آب حوأب است.
خطاب  صه، روزي پيامبرگردم. چون شنيده بود ك عايشه گفت: پس من حتماً باز مي

دانستم كدام يك از شما صاحب شتر پشمالود است كه  به زنانش گفته بود: كاش مي
 كنند. شود و سگان حوأب بر او پارس مي خارج مي

گردي! اميد است كه خداوند  كه ديد عايشه بناي بازگشتن دارد، گفت: برمي زبير
110Fتوسط تو ميان مردم صلح برقرار كند

1. 

                                           
اند. به  الدين خطيب از اين جمله اند. ابن عربي و محب اساس و جعلي دانسته برخي اين روايت را بي -1

در مورد روايت  :همين جهت دوست دارم در اين قسمت حقيقي را كه عالمه ناصرالدين الباني 
، صص 5گويد: اين حديث را امام احمد در المسند، ج  ، به طور خالصه ذكر كنم. وي ميفوق نموده

غريب «چنين ابواسحاق حربي در  از شعبه، هم 97، ص 6از يحيي بن سعيد و در، ج  97و  52
) از طريق وكيع و علي بن مسهر و 1831از عبده و ابن حبان در صحيح خود (» 5/78/1الحديث، ج 
از يعلي بن عبيد  120، ص 3) از ابن فضيل و حاكم، ج 4868و ابويعلي (/» 223كامل ال«ابن عدي در 

اند.  ) از ابومعاويه، همه از طريق اسماعيل بن خالد و قيس بن ابي حازم روايت نموده3275و بزار (
 باشند. سند روايت كامالً صحيح است. رجال آن ثقه و مورد اعتماد و از رجال صحاح سته مي

گويد: براين اساس، حديث كامالً صحيح است. بدين  بررسي درجه برخي از راويان مي وي پس از
 اند: جهت ائمه حديث در گذشته و حال به طور پيوسته آن را تصحيح نموده

 يكم: ابن حبان كه در صحيح خود آن را تخريج نموده است.
پي موجود، صراحت حاكم و آن را درج كرده است البته، در نسخه چا» المستدرك«دوم: حاكم كه در 

چنين ذهبي در مورد تصحيح آن وجود ندارد. به ظاهر اين قسمت توسط چاپ كننده يا كاتب افتاده  هم
تصحيح حديث را از حاكم نقل نموده  45، ص 13است؛ چرا كه حافظ ابن حجر در فتح الباري ج 

 است.
گويد:  نامه سيره عايشه مي ر زندگيد» 177، ص 2سير أعالم النبالء، ج «سوم: ذهبي، در كناب بزرگ 

 اند. اين حديث داراي سند صحيحي است. اما ائمه آن را تخريج ننموده
گويد: اين سند مطابق با شرايط شيخين  مي 212، ص 6چهارم: حافظ ابن كثير در البدايه و النهايه، ج 

 اند. است. اما ائمه آن را تخريج ننموده
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* * * 
شد. عمير بن عبداهللا تميمي نزد  كم به بصره نزديك مي شش هزار نفري مكه، كمسپاه 

دهم كه پيش مردمي كه قبالً  رفت و گفت: اي مادر مؤمنان! تو را سوگند مي عايشه
اي، نروي. اكنون پيشاپيش، عبداهللا بن عامر را كه در بصره  جا نفرستاده كس را آن هيچ

 اً هم او برود.پروردگاني دارد، بفرست. حتم دست
چنين  عايشه ابن عامر را فرستاد تا به مردم بصره، مقدم خود را اطالع دهد. هم

111Fچون احنف بن قيس و ...، فرستاد و خود در حفيره هايي براي بزرگان بصره هم نامه

1 
چون انفجار بمب توليد صدا كرد. عثمان بن  توقف كرد. خبر در شهر بصره پيچيد. هم

                                                                                                             
اند و  گويد: ابن حبان، و حاكم، حديث را تصحيح نموده ي ميالبار پنجم: حافظ بن حجر در فتح

 سندش مطابق با شرايط شيخين است.
باشد، و در متن آن نيز اشكالي وجود ندارد.... البته  كه، حديث داراي سند صحيح مي خالصه اين

است، » حوأب«چون دانست كه در محدوده  لاي كه در آن وجود دارد، اين كه، عايشه نكته
ايد كه او چنين نكرده است. بديهي است كه چنمين نسبتي  گشت. اما از حديث برمي ي بازميبايست

گيرد،  هاي كامل صورت مي چه از انسان المؤمنين نيست؛ ولي پاسخ اين است كه تمام آن شايسته ام
 لزوماً شايسته و برازنده آنان نيست. چون معصوم كسي است كه خداوند او را مصون داشته است. ما

المؤمنين از اساس اشتباه بود. براي همين هنگامي كه در كنار حوأب  ترديد نداريم كه خروج ام
او را به عدم بازگشت قانع  گويي پيامبر را تحقق يافته ديد، تصميم به بازگشت گرفت. اما زبير پيش

كند كه  نمود و گفت: اميد است كه خداوند توسط تو ميان مردم صلح برقرار نمايد. عقل حكم مي
ناچار بايد به يكي از دو طرف جنگ را، كه صدها كشته برجاي گذاشت، خطاكار بدانيم. بدون ترديد، 

دچار اشتباه شده بود. از  لشمار و داليل روشني كه در دست هست، عايشه به خاطر عوامل بي
 جمله اين داليل، پشيماني خود وي از اين عمل است ... .

 846-55لسله االحاديث الصحيحه، المجلد االول، القسم الثاني، صص براي تفصيل بيشتر ر. ك : س
 م. 1995-1415، مكتبه المعارف، 474حديث شماره 

: نام چاهي كه ابوموسي اشعري، ميان راه بصره و مكه حفر كرده و آب آن بسيار گوارا و حفيره -1
 شيرين بوده است.
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طرف علي، عمران بن حصين و ابواالوسد دئلي را فراخواند و به آنان حنيف امير شهر از 
 اند؟ خواهند و براي چه آمده گفت: پيش عايشه برويد و بپرسيد كه او همراهانش چه مي

آنان رفتند. چون نزد عايشه رسيدند، گفتند: امير ما را فرستاده كه از علت آمدنت 
 گويي؟ بپرسيم. آيا علت آمدنت را به ما مي

رود. اوباش قبايل و شهرها  اي نمي چون من به كار پوشيده گفت: كسي هم لعايشه
جويان را پناه  ها را پديد آوردند. حادثه حمله كردند. حادثه صبه شهر و حرم رسول خدا

كه  آن شدند. پيشواي مسلمانان را بي صدادند و با اين كار مستوجب نفرين خدا و رسول
د، كشتند. خون حرام را حالل دانستند و ريختند. مالي را كه اي در بين باش قصاص و بهانه

بر آنان حرام بود، غارت كردند. حرمت ماه حرام و شهر حرام را رعايت نكردند. آبروي 
هايشان  مردم را ريختند و آنان را مجروح ساختند. اكنون هم بدون رضايت مردم در خانه

توانند از خود دفاع  اي ندارند. مردم نه مي رهرسانند و هيچ سود و به اند. زيان مي مقيم شده
چه  ام تا محنت و دردي را كه مردم گرفتار آنند، اعالن كنم و آن  كنند و نه در امانند. آمده

 را كه براي اصالح اين قضيه الزم است گوشزد كنم ... و اين آيه را تالوت كرد:

ام�ٖ ﴿
َُ ۡ�َ �م  ََ ۡةَ  ّ�  َّ مۡ  َّ ََ َ ٱ�ّ۠سم ُٰٰهۡم إمّ�  َۡ ٰ  َع ََ َۡ إمۡص

َ
ُرَف  ُ ۡۡ ََ  َۡ

َ
ُ  َ قَ ََ مَص َرَر ِ

َ
ُ ۡۡ﴾ 

 .]114[النساء: 
كس كه به صدقه دادن امر كند، يا امر به  در بسياري از نجواهايشان خيري نيست، مگر آن«

 . »معروف كند، يا ميان مردم اصالح نمايد
الح، كوچك و بزرگ و براي اص صخواهيم در مورد اجراي فرمان خدا و پيامبر مي

زن و مرد را برانگيزيم. كار ما اين است كه شما را به كار پسنديده فرابخوانيم و به آن 
 واداريم و از كار ناپسنديده بازداريم و شما را به تغيير آن تشويق كنيم.

 اي؟ عمران و ابواألسود پس از آن نزد طلحه رفتند و گفتند: براي چه آمده
 عثمان. گفت: براي خونخواهي

 اي؟ گفتند: مگر با علي بيعت نكرده
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گفت: چرا، اما شمشير روي سرم بود. اگر علي از قاتالن عثمان قصاص نگيرد و ميان 
 ما و آنان حائل شود، بيعت او ارزشي نخواهد داشت.

هاي طلحه داد. عمران و ابواألسود  هايي شبيه پاسخ هر دو نزد زبير رفتند. زبير نيز پاسخ
با عمران وداع كرد و به  لبرگشتند، تا با او خداحافظي كنند. عايشهنزد عايشه 

 ابواألسود گفت:
 بپرهيز كه هوي و هوس تو را به دوزخ نكشاند. و اين آيه را خواند: -

طم ﴿ ِۡ ملَۡقم ا َء ِ ََ م ُشَه ّ ّم  ََ َٰم ّّ ةَُةآ قَ  .]8: ة[المائد ﴾ُُ
 . »يدكنندگان باشيد و به انصاف گواهي ده براي خدا قيام«

 د:دو نفر نزد عثمان بن حنيف برگشتند. ابواألسود براي تشريح اوضاع اين شعر را خوان
 اصربو طاعن القوم وجالد و يا ابن االحنف قد أتيت فانفر

 شمرا وـاخرج هلم مستلثمو

اي پسر احنف! غافلگير شدي و دشمن به سراغت آمد، آماده شو. با قوم پيكار كن و «
 ».. رويارويي شو، زره بپوش و دامن به كمر بزنچابك و پايدار باش

عثمان بن حنيف انا اهللا و انا اليه راجعون گفت و افزود: به خداي كعبه سوگند كه 
112Fجنگ ميان مسلمانان آغاز شد

سپس مردم بصره را دعوت نمود تا براي جنگ آماده  .1
113Fهم با همراهان خود آمد و باالي مربد لشوند. عايشه

وقف نمودند. نزديك بصره ت 2
عثمان بن حنيف هم با همراهان خود بيرون آمد. هر دو گروه در مربد ايستادند. عايشه و 
همراهانش در طرف راست و عثمان بن حنيف و همراهانش در سمت چپ مستقر شدند. 
نخست طلحه و سپس زبير سخناني گفتند. پس از آن، عايشه كه صداي بلندي داشت به 

 سخن گفتن پرداخت:
                                           

قال :  ص يعن النب«از ابن مسعود روايت نموده : اشاره به حديثي است كه ابوداود در كتاب الفتن  -1

 .312، ص 4. معالم السنن، ج »تدور رحی االسالم بخمس و ثالثني او لست و ثالثني او سبع و ثالثني ...
 هاي فراوان داشته است. ترين محله بصره كه بازارهاي متعدد و كوچه مربد، بزرگ -2
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گرفتند. به مدينه پيش ما  كردند و بر كارگزاران او اعتراض مي ، عثمان را متهم ميمردم
كردند و از ما سخنان  آمدند. درباره اخباري كه از عامالن او داشتند با ما مشورت مي مي

شنيدند. در اين ميان ما دقت كرديم و عثمان را  پسنديده درباره اصالح ميان مردم مي
گر و دروغگو ديديم. آنان در پي  و وفادار و آنان را مردمي بدكار، حيلهگناه و پرهيزگار  بي

كردند، بودند. چون نيرومند شدند، عرصه را بر او تنگ  چيزي غير از آن چه اظهار مي
اي  اش ريختند و خون و مال حرام و شهر حرام را بدون هيچ عذر و بهانه كردند. به خانه

د انجام دهيد و غير از آن را انجام ندهيد، اين است حالل دانستند. پس چيزي كه شما باي
 كه خون عثمان را از قاتالن او بگيريد و احكام قرآن را اجرا كنيد. سپس اين آيه را خواند:

﴿ َٗ َ ٓ ََصم َتُةا
ُ
ُ َۡ مۡ َّ َۡۡم تََر إمَ� ٱ

َ
ۡةَن إمَ�ٰ ُمَ�ٰ م َ ََ َۡ كمَ�ٰ م ُۡ

َۡ َۡ ٱ م َّ َُِهۡم �ُ ۠  ُ�َم َِۡن ۡۡ َ م �م ّّ ّم ٱ
ٰ َِرمنقٞ 

َّ رمُاةَن  َهَتَة ۡۡ َّ ََُهم  ُِۡهۡم  م  .]23عمران:  [آل ﴾٢َّ
شوند،  اند، به كتاب فراخوانده مي اي از كتاب (تورات) يافته بيني كساني را كه بهره مگر نمي«

 . »كنند ... گردانند و پشت مي تا ميان آنان داوري كند، گروهي از آنان روي مي
عثمان بن حنيف دو گروه شدند. گروهي گفتند: به خدا سوگند در اين هنگام همراهان 

گويد و براي كار نيك آمده است. بنابراين به او پيوستند. گروهي ديگر  عايشه راست مي
نظمي پديد آمد. طرفداران  ومرج و بي چنان با عثمان باقي ماندند. در سپاه عثمان هرج هم

تاب كردن به سوي يكديگر كردند. عثمان و عايشه شروع به خاك پاشيدن و ريگ پر
عايشه چون اوضاع را چنين ديد، حركت كرد. مردم هم كه در سمت راست بودند 

چنان با  حركت كردند و در محله دباغان فرود آمدند. ياران عثمان بن حنيف هم هم
114Fيكديگر بگومگو داشتند

1. 
و جنگ را آغاز آمد حكيم بن جبله كه فرمانده سواركاران عثمان بن حنيف بود، پيش 

هاي خود را به دست گرفتند، اما از جنگيدن خودداري  نيزه لكرد. طرفداران عايشه

                                           
 .121، ص 5نهايه االرب، ج  -1
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خواست دست نگهدارند و از درگيري خودداري كنند  كردند. عايشه نيز مرتب از آنان مي
115Fودر صورت اجبار صرفاً به دفاع بپردازند

ها جنگ درگرفت.  اما در دهانه يكي از كوچه.  1
بام رفتند و هركس به  ها بر پشت كرد. صاحبان خانه راد خود مرتب حمله ميحكيم با اف

كرد. در اين ميان عايشه به همراهان خود  گروهي كه مخالفش بود، سنگ پرتاب مي
دستور داد كه خود را به سمت راست بكشانند. همراهان، خود را به سمت راست 

كشيد تا  چنان زبانه مي آتش جنگ همكشاندند، تا اين كه به گورستان بني مازن رسيدند. 
 اين كه شب فرا رسيد و دو گروه دست از جنگ كشيدند.
بردار نبود؛ چون وي از جمله  روز دوم تنور جنگ دوباره داغ شد. حكيم دست

116Fشورشيان بود

درآيد، عاقبت  لدانست كه اگر شهر به تصرف نيروهاي عايشه و مي 2
كرد. در  ورتر مي توانست آتش جنگ را شعله وخيمي در انتظار اوست. بدين جهت تا مي

اين ميان، عثمان فرمانده شهر، چندان تمايلي به درگيري نداشت. حتي به گفته يعقوبي در 
اي نوشت كه تا زمان ورود علي، دو طرف اقدام به جنگ نكنند و  نامه همان آغاز پايان

117Fهمديگر را در امان بدانند

ديد. صبح زود،  خود نمي اما حكَيم اين امر را به مصلحت. 3
چنان ادامه داشت . ظُهر (وسط روز)  جنگ به وسيله حكَيم آغاز گرديد. تا ظهر جنگ هم

تر شد. شمار فراواني از نيروهاي حكيم كشده شدند. گروه زيادي نيز از هر دو  جنگ گرم
داد كه دست از جنگ  طرف زخمي شدند. منادي عايشه مرتب مردم را سوگند مي

                                           
 .122، ص 5؛ نهايه االرب، ج 216؛ اتمام الوفاء، ص 243، ص 7النهايه، ج البدايه و  -1
حكيم اصالتاً از عمان بود. او در شرق همراه سپاهيان اسالم بود. در كوششي كه زمان عثمان براي  -2

گشت و در  گشتند، او برنمي كشف هند صورت گرفت، او حضور داشت. زماني كه سپاهيان برمي
آورد و هر كاري  داد. هرج و مرج به وجود مي پرداخت. ذميان را آزار مي فساد ميايران به سعايت و 

داد. گروهي از ذميان و مسلمانان از وي به عثمان شكايت كردند. ر. ك  خواست، انجام مي كه دلش مي
 .90، ص 5: طبري، ج 

 .79، ص 2ر. ك : تاريخ يعقوبي، ج  -3
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داد. سرانجام، پس از اين كه بسياري از مردم زير نيش جنگ  اما كسي گوش نمي بردارند،
خورد شدند، دو طرف خواستار توقف جنگ و برقراري صلح شدند. مقرر شد كه فردي 

اند يا نه؟ كعب بن  به مدينه بفرستند تا تحقيق كند كه: آيا طلحه و زبير به اجبار بيعت داده
هي مدينه شود. روز جمعه بود كه كعب به مدينه رسيد. سور، قاضي بصره، مأمور شد را

 در ميان مردم اعالم كرد:
اند تا از شما بپرسم: آيا طلحه و زبير به زور و  ام. مرا فرستاده من فرستاده مردم بصره

 اند يا به رضا و اختيار؟ اجبار بيعت داده
دادن مجبور كسي پاسخ نداد. اسامه بن زيد برخاست و گفت: كه آنان براي بيعت 

اند. گروهي از مردم به سوي اسامه شتافتند، تا او را بزنند. اما گروهي از صحابه  شده
: صهيب، ابو ايوب ، محمد بن مسلمه و تعدادي ديگر به سوي اسامه جستند و چون هم

گويد. قاضي به بصره بازگشت. از سويي علي  نجاتش داند و گفتند كه اسامه درست مي
اي براي عثمان فرمانده خود نوشته و از او خواسته  اطالع يافته بود، نامهنيز كه از ماجرا 

 بود كه در مقابل آنان بايستد.
118F

كعب كه به بصره آمد، طلحه و زبير، طبق قرارداد، از عثمان  1
خواستار شدند كه شهر را به آنان بسپارد، اما عثمان با تكيه بر نامه علي، قرارداد قبلي را 

 .119F2»ايم چه ما قبالً قرار داد بسته و گفت: قضيه طوري ديگر شده غير از آن اعتبار دانست بي

                                           
لي فرقه و لكن أكرها علي جماعه و فضل، فأن كانا يريدان نامه اين چنين بود: انهما لم يكرها ع -1

. 243-44، صص 7الخلع فال عذر لهما، و أن كانا يريدان غير ذلك نظرا و نظرنا. البدايه و النهايه، ج 
اند، اما بايد اطاعت كنند،  آيد كه به نظر علي، هرچند آنان به زور بيعت داده از مفاد نامه چنين برمي

در جهت وحدت و انسجام جامعه و به منظور جلوگيري از اختالف و دودستگي  چون اين اجبار
 ،اند، بنابراين صورت گرفته است. اما طلحه و زبير بر اين باور بودند كه چون به اجبار بيعت داده

 نسبت به آن هيچ تعهد و مسئوليتي نزد خدا و مردم ندارند.

 .244، ص 7البدايه و النهايه، ج  -2
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دانست و طلحه و  زمينه درگيري دوباره فراهم شد. عثمان قرارداد صلح را ملغي مي
رو  زبير خواستار عملي شدن آن بودند. بدين جهت چون با امتناع عثمان بن حنيف روبه

ا جمع نمودند. پس از يك درگيري مختصر، شدند، در شبي تاريك و باراني مردان ر
نيروهاي عثمان شكست خوردند و خود وي دستگير شد، اما به پيشنهاد عايشه، آزاد 
گرديد. از طرفي، حكيم بن جبله چون از ماجرا اطالع يافت، با افراد خود به ياري عثمان 

كشته  شتافت. جنگ سختي درگرفت. در گرماگرم جنگ، حكيم و تعدادي از نزديكانش
شدند. كساني را كه در شورش مدينه شركت داشتند گرفتند و همه را قصاص نمودند. 

اش پناهنده شد. اين حادثه زماني اتفاق افتاد كه  تنها حرقوص بن زهير گريخت و به قبيله
120Fالثاني سال سي و ششم تنها پنج روز مانده بود از ربيع

1. 
* * * 

صره ماندگار شدند. زمان، حركت و همراهانش در ب لبصره تصرف شد. عايشه
در مدينه بود و بنا داشت به شام  كرد و در بطن خود آبستن حوادث تلخي بود. علي مي

برود. اطالع يافته بود كه معاويه درصدد است به خونخواهي عثمان برخيزد. در همين اثنا 
درنگ به  بياند.  شماري راهي بصره شده خبر يافت كه عايشه و طلحه و زبير با گروه بي

سوي بصره حركت كرد. فرمانده مدينه، تمام بن عباس و فرمانده مكه، قثم بن عباس بود. 
خود با نهصد نفر از مدينه خارج گرديد. به ربذه كه رسيد، افرادي را به كوفه فرستاد تا 

 نيرو بياورند.
121F

ر قا نُه هزار نفر از كوفه نيروي امدادي رسيد. از ربذه حركت كردند. به ذي 2

                                           
هاي تاريخي نحوه حركت سپاه از مكه و تصرف بصره به  ، در كليه كتاب123؛ ص 5الرب، ج نهايه ا -1

 همين شكل آمده. البته، با اندكي تفاوت.

و البدايه  126-36، صص 5توانيد به كتاب نهايه االرب، ج  درباره اين كه در كوفه چه گذشت مي -2
 رجوع كنيد. 245-48، صص 7والنهايه، ج 
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122Fكه رسيدند، علي توقف نمود. قعقاع بن عمرو

را به بصره فرستاد و به او گفت: برو و  1
 آنان را به الفت و وحدت دعوت كن و خطر بزرگ تفرقه را به آنان گوشزد كن.

درنگ حركت كرد. به بصره كه رسيد، نخست نزد عايشه رفت. سالم كرد و  قعقاع بي
 ي؟ا گفت: مادرجان! چرا به اين شهر آمده

 ام.  گفت: پسركم! براي اصالح ميان مردم آمده لعايشه
قعقاع گفت: دنبال طلحه و زبير بفرست، تا بيايند و تو نيز، هم سخنان مرا بشنوي و 

 هم سخنان آنان را.
المؤمنين پرسيدم كه  كسي دنبال آن فرستاد. آمدند. قعقاع گفت: من از ام لعايشه

ي اصالح ميان مردم آمده، اما شما دو نفر چه جا آمده و او گفت كه برا چرا به اين
 گوييد؟ با او موافقيد يا مخالف؟ مي

 گفتند: موافقيم.
اي اصالح ممكن  قعقاع گفت: به من بگوييد كه: روش اصالح چيست و به چه وسيله

كنيم و اگر نادرست بدانيم،  است؟ به خدا سوگند اگر آن را خوب بدانيم، با هم آشتي مي
 كنيم. يبا هم آشتي نم

گفتند: موضوع، قاتالن عثمان است؛ چون رهايي آنان مساوي با ترك دستورات قرآن 
 است.

قعقاع گفت: شما قاتالن عثمان را كه از مردم بصره بودند، كشتيد. اما اوضاع شما قبل 
از كشتن آنان به نسبت اكنون بهتر بود. ششصد تن را كشتيد. شش هزار نفر برآشفتند و از 

گرفتند و از ميان شما رفتند. حرقوص بن زهير را تعقيب نموديد. شش هزار شما كناره 
نفر به حمايت او برخاست. حاال اگر حرقوص را رها كنيد، به قول خودتان دستورات 

                                           
كه در سپاه علي بود، اما  حابه بود. در قادسيه جانفشاني از خود نشان داد. با ايناز شجاعان ص -1

كند،  بينيم كه چقدر دو طرف را به صلح نزديك مي صميمانه خواستار صلح و آشتي بود. در جمل مي
 اما ... .
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اند، بجنگيد و بر شما پيروز  ايد. اگر هم با آنان كه از شما كناره گرفته قرآن را ترك نموده
چنان كه  ترسيد. هم دتر از آن خواهد بود كه از آن ميشوند، در آن صورت نتيجه كار ب

ايد، چون شش هزار نفر از  شما از گرفتن خون عثمان از حرقوص بن زهير درمانده شده
گذارند كشته شود، علي نيز اكنون در رها نمودن قاتالن عثمان،  كنند و نمي او حمايت مي

ته، تا بتواند بر آنان دست بيابد؛ معذور است. او كشتن قاتالن عثمان را به تأخير انداخ
123Fچون در همه شهرها اختالف به وجود آمده است ... 

1. 
 گويي؟ گفت: تو چه مي لعايشه

گيرد؛ چون اگر آرامش به  گفت: من معتقدم درمان اين درد توسط آرامش صورت مي
ركت وجود بيايد، آنان تكان خواهند خورد. اگر شما با ما بيعت كنيد ـ كه نشانه خير و ب

توان انتقام خون عثمان را گرفت. اگر از بيعت خودداري كنيد و به ستيز  است ـ مي
برخيزيد نشانه شر و بدي خواهد بود و خون عثمان هم پايمال خواهد شد. در 

طور كه در  مند گرداند. همان وجوي عافيت باشيد، تا خداوند شما را از آن بهره جست
چنان باشيد. ما را در معرض بال قرار  اكنون نيز همايد،  گذشته كليد خير و بركت بوده

ندهيد كه خودتان هم گرفتار خواهيد شد و خداوند ما و شما را به زمين خواهد زد. به 
خوانم، كه بيم  گويم و شما را به سوي آن فرا مي خدا سوگند به اين دليل اين سخن را مي

ارش آشفته شد ـ به محنت اندازد. دارم كار به سامان نرسد و خداوند اين امت را ـ كه ك
شود سر و ته آن را، هم آورد. چنان  اي كه پيش آمده بس بزرگ است و نمي اين قضيه

اي يك نفر را كشته  نيست كه يك نفر كسي را كشته باشد يا گروه مشخصي يا قبيله
 باشند.

اصالح  گفتند: راست گفتي. برگرد كه اگر علي هم همين عقيده تو را داشته باشد، كار
124Fخواهد شد

2. 

                                           
 .248-49، صص 7البدايه و النهايه، ج  -1
 .134-35، صص 5االرب، ج؛ نهايه 248-49، صص 7البدايه و النهايه، ج  -2
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* * * 
برگشت. موضوع را به او گزارش داد. او پسنديد. مردم نيز غرق  قعقاع نزد علي

شادي شدند. صلح در شرف وقوع بود. عايشه نيز شخصي نزد علي فرستاد، تا به او 
نيز  اطالع دهد كه صرفاً در پي صلح و آشتي است. مردم خوشحال شدند. علي

اي ايراد نمود. نخست خداوند را ستايش نمود.  خاست و خطبهخوشحال گرديد. به پا 
هاي آن را يادآور شد و افزود  هاي آن و اسالم و كاميابي سپس دوره جاهليت و بدبختي

، آنان را بر ابوبكر صديق، پس از او بر عمربن خطاب و صكه خداوند پس از پيامبر
ش آمد. اين حادثه را كساني آفريدند گاه بر عثمان بن عفان جمع نمود. اما اين حادثه پي آن

شان لطف كرده بود،  وجوي دنيا بودند و نسبت به آنان كه خداوند در حق كه در جست
چيز را به عقب برگردانند، اما خداوند  خواستند اسالم و همه حسادت ورزيدند. اينان مي

كنيد. كنم، شما هم حركت  كار خودش را خواهد كرد. سپس افزود: من فردا حركت مي
هركس كه به هر صورت در تحريك مردم بر عثمان و ريختن خون او دست داشته، نبايد 

125Fبا ما حركت كند

1. 
* * * 

قار بود. سخنان او هيجاني را پديد آورده بود. گروهي شاد بودند،  چنان در ذي علي هم
ن ديدند. اين دسته كساني جز شورشيا اي ديگر مرگ را در يك قدمي خويش مي اما دسته

كردند علي با آنان همفكر است، اما سخنان پرگداز  و قاتالن عثمان نبودند. تا حاال فكر مي
علي، پرده از حقيقت برداشت. ديگر دانستند كه علي با آنان نيست. در مجموع حدود 

شان جمع  كاه در سپاه افتاده بودو. سران و بزرگان اي جان دوهزار و پانصد نفر بودند. ولوله
 اين انديشه بودند كه چگونه خو را از اين مهلكه خارج كنند. رايزني آغاز شد:شدند. در 

چاره چيست؟ اين علي است كه از همه خونخواهان عثمان به كتاب خدا داناتر است 
كند. اما شنيديد كه چه گفت؟ فردا مردم عليه شما  و از همه بيشتر به كتاب خدا عمل مي
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ا هستند. تعداد اندك شما در جمع انبوه آنان با چه كنند. همه در پي شم دست به يكي مي
 سرنوشتي دچار خواهد شد؟

هر يك از آنان نظري داد. يكي گفت: نظر طلحه و زبير را در مورد خودمان 
دانستيم. اما تا به امروز از نظر علي درباره خودمان اطالع نداشتيم. اگر با آنان آشتي  مي

كرده است. اگر قضيه از اين قرار باشد، او را به كند در واقع بر ريختن خون ما آشتي 
 كنيم. مردم نيز ناچار سكوت خواهند كرد. عثمان ملحق مي

قار از دوهزار و پانصد تن تجاوز  اين نظر پذيرفته نشد؛ چون تعداد شورشيان در ذي
شد. همه  كرد. در حالي كه تنها سپاه بصره از حدود پانزده هزار جنگجو تشكيل مي نمي
كنند. كسي ديگر نظر داد كه:  شماري مي صبري براي كشتن قاتالن عثمان لحظه ا بيهم ب

كناره بگيرند و به جايي ديگر بروند. اين نظر هم پذيرفته نشد؛ چون در اين صورت همه 
شدند. نظري ديگر از اين  جا جمع بودند. بنابراين به سادگي توسط دشمن نابود مي در يك

پيروزي شما در هرج و مرج و آشفتگي مردم است. فردا كه مردم! عزت و «قرار بود: 
رو شدند، شما آتش جنگ را روشن كنيد و به آنان فرصت فكر كردن و  مردم با هم روبه

انديشي مدهيد، تا كسي كه شما با او هستيد، ناچار به شما پناه برد و مقاومت كند و  چاره
 .126F1»ا از آن چه دوست نداريد، بازداردسان خداوند علي، طلحه، زبير و همفكرانشان ر بدين

اين نظر از طرف همه پذيرفته شد. همه پراكنده شدند، اما مردم هيچ اطالعي نداشتند. 
چنان پيش رفت تا  قار حركت كرد. مردم هم راه افتادند. سپاه هم علي صبح روز بعد از ذي

بل سپاه علي اردو كه نزديك بصره رسيد. طلحه و زبير نيز با همراهان خود، در مقا اين
كردند.  ها مرتب رفت و آمد مي جا درنگ كردند. در اين مدت، پيك زدند. سه روز در اين

چنان كه در سپاه علي كساني به صلح رضايت نداشتند، گروهي نيز در  آيد هم به نظر مي
روز كه دو سپاه در مقابل هم  سپاه بصره خواهان جنگ بودند. در فاصله همين سه شبانه
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زده بودند، كساني مرتب به طلحه و زبير پيشنهاد شبيخون زدن به سپاه علي را  اردو
 دادند: دادند، اما آنها پاسخ مي مي

اي است كه  كيش ما هستند. اين موضوع تازه دانيم، اما آنان هم ما امور جنگي را مي«
شته باشد، باره عذري ندا تاكنون سابقه نداشته است. هركسي به پيشگاه خدا برود و در اين

در روز قيامت معذور نخواهد بود. وانگهي فرستاده ايشان با برقراري از پيش ما رفته 
دل  است. اميدواريم كه كار صلح، سروسامان بگيرد. بنابراين شكيبايي كنيد و خوش

 .127F1»باشيد
كوشيدند آتش جنگ را برافروزند.  ها مداوم در آمد و رفت بودند. كساني هم مي پيك

گرفت. در همين زمان شخصي از علي  ي رهبران اين فرصت را از آنان مياما هوشيار
براي اصالح و خاموش ساختن دائره جنگ و «پرسيد كه: چرا به بصره آمده؟ پاسخ داد: 

 .128F2»اين كه شايد خداوند جمع اين امت را پراكنده نسازد و جنگ را از دوش آنان بردارد
! اگر اين جماعت در مطالبه خون ابوسالم واالني هم برخاست و گفت: اي علي

 عثمان، خدا را در نظر داشته باشند، معذور خواهند بود؟
 گفت: آري.

 ... پرسيد: اگر فردا گرفتار جنگ شديم، حال ما و آنان چگونه خواهد بود؟
گفت: اميدوارم هركسي از ما و آنان كه قلبش را خالصانه براي خداوند پالوده و تصفيه 

129Fنگ كشته شود، خداوند او را وارد بهشت كندنموده باشد و در ج

3. 
چنين حكيم بن سالم و مالك بن حبيب را نزد طلحه و زبير فرستاد و پيام داد  علي هم

ايد باقي هستيد، دست از ما بداريد و بگذاريد تا  كه: اگر بر همان سخني كه با قعقاع گفته
 فرود آييم و در اين قضيه بينديشيم.

                                           
 .139، ص 5نهايه االرب، ج  -1
 .140، ص 5نهايه االرب، ج  -2
 .140، ص 5؛ نهايه االرب، ج 250، ص 7البدايه و النهايه، ج  -3



  عايشه همسر، همراه همراز پيامبر  98

 

ايم؛ ما خواهان صلح ميان مردم  مان نظري هستيم كه به قعقاع گفتهپاسخ دادند: ما بر ه
130Fهستيم

1. 
* * * 

انديشان دو طرف  مردم آرام گرفتند. صلح تنها چيزي بود كه همه خيرخواهان و نيك
در پي آن بودند. شب هنگام علي دوباره عبداهللا بن عباس را نزد آنان فرستاد. آنان نيز 

انگيز را در پيش  علي فرستادند. مردم شبي آرام و خيالمحمد بن طليحه سجاد را نزد 
گرفتند، اما قاتالن عثمان، انگار پا بر آتش گذاشته بودند. آشفتگي و اضطراب بر تمام 
وجودشان خيمه زده بود. نسبت به آينده خود سخت نگران بودند. شب را با رايزني و 

اريكي شب سوء استفاده كنند؛ بازي سپري نمودند. در نهايت تصميم گرفتند از ت دسيسه
دانند اوضاع از چه قرار است، به آتش جنگ دامن بزنند. مردم  هنگامي كه مردم نمي

خبر در خواب خوشي غنوده بودند. هنوز سپيده ندميده بود. شورشيان بيش از دو هزار  بي
يا خود آلود كنند تا ماهي بگيرند،  خواستند آب را گل نفر درصدد آشفتن اوضاع بودند. مي

باره حمله شروع شد. غوغا و هياهو در دو سپاه برپا گرديد. بصريان  را نجات دهند. يك
اند.  گفتند: بصريان بر ما شبيخون زده اند و كوفيان مي گفتند: كوفيان بر ما شبيخون زده مي

كرد. در اين  دانست چرا چنين شده است. هر گروه طرف مقابل را متهم مي كس نمي هيچ
شد. شورشيان نيز  تر مي تر و داغ رفتند. تنور جنگ داغ كشتند و جلو مي رشيان ميميان، شو

سوزاند.  انداختند. انگار، خرمني آتش گرفته بود و تر و خشك را مي در اين تنور هيزم مي
برد. سي هزار سپاه  سيلي بود كه در مسير خود هر خَس و خاشاك و ...، را با خود مي

علي. در اين ميان شورشيان يك نفر را كنار علي گذاشته بودند بصره و بيست هزار سپاه 
131Fخواهند، به او برساند طور كه آنان مي تا اطالعات را آن

2. 
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آورد كه: دست  كردند و علي فرياد برمي شورشيان مرتب مردم را به جنگ تحريك مي
اين بود كه  برداريد، تمام كنيد و آرام بگيريد. چيزي كه سران سپاه به آن عقيده داشتند،

خواستند حجت را بر  نبايد شروع به جنگ كنند تا طرف مقابل شروع كند؛ چون مي
ها را نكشند.  ها و زخمي چنين متعهد شده بودند كه: فراري يكديگر تمام كرده باشند. هم

اموال را به غارت نبرند و در صورت فتح بصره، سالح، لباس، مركب و كاال، به غنيمت 
132Fنگيرند

1. 
كرد. عايشه در مسجد حدان در محله قبيله ازد به سر  گ همه را درو ميداس جن

المؤمنين! مردم را درياب!  برد. كعب بن سور، قاضي بصره، نزد وي آمد و گفت: اي ام مي
 شايد خداوند توسط تو ميان مردم صلح برقرار كند.

و در هودج روي شتر نشست. بر هودج زره پوشاندند از شهر خارج شد  لعايشه
شنيد و حركات مردم را  سوار بر شتر به جايي رسيد كه صداي هياهوي جنگ را مي

شماري به وسيله جنگ از بين رفتند.  ديد. مردم سخت درگير جنگ بودند. افراد بي مي
راهي به پشت سر نبود. بايد هرطور كه شده ـ خواسته يا ناخواسته ـ به پيش رفت. 

گريستند. علي رو به فرزندش، حسن، كرد و  دردمندان دو سپاه از شدت غم خون مي
 گفت: حسن! كاش پدرت بيست سال پيش مرده بود!

 حسن گفت: پدر! تو را قبالً از اين وضع منع كردم.
133Fجا بكشد كردم قضيه به اين علي گفت: فكر نمي

2. 
زبير در اوج گرماي جنگ صحنه را ترك كرد؛ علتش اين بود كه علي به او گفته بود: 

جنگي  اي، كه گفته بود: تو با من مي دهم مگر از پيامبر خدا نشنيده خدا سوگند ميتو را به 
 و ظالم هم هستي؟

                                           
 .145، ص 5نهايه االرب، ج  -1
 .251، ص 7البدايه و النهايه، ج  -2



  عايشه همسر، همراه همراز پيامبر  100

 

زبير گفت: آري. آن را فراموش كرده بودم و همين حاال به يادم آمد. سپس دست از 
 جنگ كشيد و برگشت.

134F

شخصي به نام عمرو بن جرموز او را تعقيب كرد. زيبر كه به  1
رسيد، براي استراحت خوابيد. ابن جرموز در خواب او را » ي السباعواد«جايي به نام 

ها را  ها و دشواري كشت و شمشير را نزد علي آورد، اما علي گفت: اين شمشير بارها رنج
فرموده است: به قاتل فرزند صفيحه، زبير،  صدور كرده است. پيامبر صاز پيامبر خدا

 مژده آتش جهنم بده.
د. در گرماگرم جنگ تيري ناشناس به او خورد پايش را به پهلوي جنگي چنان مي طلحه هم

135Fجا درگذشت ن اسب دوخت. صحنه جنگ را ترك نمود و به بصره رفت،اما هما

2. 
* * * 

شهيد شد. طلحه هم شهيد شد. نيروهاي بصره دو فرمانده اصلي و كليدي  زبير
داد. شكست  ز دست ميكم داشت روحيه خود را ا خود را از دست دادند. سپاه بصره كم

خواستند به بصره  نشيني كردند. مي كرد. افراد شروع به عقب در سپاه بصره داشت رخنه مي
پناه ببرند، اما همين كه شتر عايشه را در حله سواران ديدند، برگشتند و جنگ را از سر 

به كعب بن سور كه افسار شترش را گرفته بود، گفت: افسار شتر را  لگرفتند. عايشه
 رها كند. قرآن به دست بگير و مردم را به پيروي از آن فرابخوان.

از درون هودج قرآني به او داد. مردم به قرآن روي آوردند. شورشيان كه پيشاپيش 
كردند، ترسيدند كه صلح شود. بنابراين همگي كعب بن سر را  سپاه مهاجم حركت مي

فرياد برآورد:  لن كردند. عايشهتيرباران كردند و كشتند. هودج عايشه را هم تيربارا
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خدايا! خدايا! به ياد روز حساب باشيد. سپس دستانش را بلند كرد و قاتالن عثمان را 
كردند. صداي ضجه به  نفرين نمود. ضجه مردم بلند شد. همه قاتالن عثمان را نفرين مي

 علي رسيد. پرسيد: چيست؟
 كند. ران آنان را نفرين ميالمؤمنين، عايشه، قاتالن عثمان و هوادا گفتند: ام

 .علي نيز گفت: خدايا! قاتالن عثمان را نفرين كن!
كردند، تا اين كه به شكل  را تيرباران مي لچنان هودج عايشه شورشيان هم

خواست كه  كرد و از آنان مي چنان مردم را تحريك مي تيغي درآمد. اما عايشه هم جوجه
ميت (مردانگي) داغ سپاه بصره نسبت به حرم جا بود كه ح جلو مهاجمان را بگيرند. اين

اي از جنگ نبود. مدافعان هودج به پيش قراوالن مهاجم ـ كه  برخاست. چاره صپيامبر
نشيني  عموماً از شورشيان بودند ـ يورش بردند و چنان بر آنان ضربه زدند كه ناگزير عقب

اه بين پيروزي و برسند. دو سپ طالب كردند. چيزي نمانده بود كه به علي بن ابي
كرد و گاه سپاه علي. تعداد  شكست در نوسان بودند. گاه سپاه بصره پيشروي مي

چنان سپاه را  ها و پاهاي زيادي نيز قطع شدند. عايشه هم شماري كشته شدند. دست بي
كردند ـ نابود  كرد، تا قاتالن عثمان را ـ كه در پيشاپيش سپاه علي حركت مي تحريك مي

شماري در  كردند. گروه بي گرفتند و از آن دفاع مي و دليران مهار شتر را مي كنند. شجاعان
دانستند مادام كه شتر در صحنه است، افراد براي  همين حال كشته شدند. بصريان مي

جنگيدن روحيه خواهند داشت. اما همين كه شتر از پا درآمد خود را خواهند باخت. اين 
مردند. هرگاه يكي كشته  دند و جانانه به پايش ميكر بود كه به سختي از آن دفاع مي

گرفت. پرچم و افسار مرتب ميان شجاعان و دليران  شد، ديگري افسار شتر را مي مي
كردند. علي نيز كه  شد. سپاه كوفه نيز پشت سر هم به شتر حمله مي دست به دست مي

ه هودج را هدف ترسيد تيرهايي ك اوضاع را چنين ديد گفت: شتر را پي كنيد. چون مي
المؤمنين اصابت كنند. شتر را پي كردند. شتر كه بر زمين افتاد،مردم  اند، مبادا به ام گرفته

پيرامونش متفرق شدند. شكست بر سپاه بصره سايه افكند. مردم پا به فرار گذاشتند. علي 
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د. هم ها داخل نشون دستور داد كه فراريان را تعقيب نكنند، مجروحان را نكشند، به خانه
مانست ـ از ميان  چنين دستور داد: هودج ـ كه از بس تيرباران شده بود به جوجه تيغي مي

اي به خواهرت رسيده  كشتگان حمل شود. به محمد بن ابوبكر گفت: بنگر، آيا صدمه
 است؟

هاي آهني هودج گذاشته، خراشي  گفت: بازويش در اثر تيري كه از الي صفحه
136Fبرداشته است

1. 
اي بزنند. عمار به عايشه سالم داد  ابوبكر و عمار دستور داد: به هودج قبه به محمد بن

 و گفت: اي مادر! حالت چطور است؟
 گفت: من مادرت نيستم.

137Fعمار گفت: چرا، هرچند دوست نداشته باشي

2. 
 سالم داد و گفت: مادرجان چطوري؟ علي نيز آمد. به عايشه

 گفت: سالمم.
 .زد!علي گفت: خداوند تو را بيامر

 عايشه هم گفت: خداوند تو را هم بيامرزد!
138F

3. 
آمدند و به او سالم دادند. علي پس از جنگ، تكيده و  سران و اعيان نيز نزد عايشه

نمود؛ چون هر دو صميمانه  آلود مي رسيد. عايشه نيز اندوهگين و غم آشفته به نظر مي
افسرده بود، پس از اين خواهان صلح بودند، اما جنگ بر آنان تحميل شد. علي از بس 

 خواند. زد و اين اشعار را مي جنگ پرسه مي
 و معرش نفسی علی برصی بجریاشكو عجری و كالي

 قتلت معرشیشيفت نفسی و قتلت منهم مرضی بمرضی

                                           
 .188ص  االخبار الطوال، -1
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كنم و نيز از اين گروه كه دنيا را در  خدايا! از تمام غم و اندوه خودم به تو شكايت مي
مضريان آنان را با مضريان خود كشتم. دلم آرام گرفت، ولي  ديده من تيره و تار كردند.

 گروه خودم را كشتم.
زد. هنگامي كه جسد كعب بن سور، قاضي بصره  ها پرسه مي در ميان مردگان و الشه

اند. در حالي كه اين مرد دانشمند را  كرديد نادانان با آنان بيرون شده را ديد گفت: خيال مي
اش سترد و  ها را از چهره اش نمايان بود. خاك د. آثار غم در چهرهبينيد. كنار طلحه آم مي

گفت: دريغا بر تو ابو محمد! انا هللا و انا اليه راجعون. به خدا سوگند دوست نداشتم 
 قريش را مغلوب ببينم. تو همانند اين سخن شاعر بودي:

 اذا ما هو استغنی و يبعده الفقر فتی كان درنيه الغنی من صديقه

 زود: بر من دشوار است كه تو را افتاده زير ستارگان آسمان ببينم.و اف
علي شخصاً بر كشتگان دو گروه نماز گزارد. شب كه فرا رسيد، محمد بن ابوبكر 
عايشه را به بصره برد و در خانه عبداهللا بن خلف خزاعي او را اسكان داد. اين عبداهللا در 

درش عثمان كنار علي كشته شده بود. اين كنار عايشه كشته شده بود. در حالي كه برا
ها نيز  كرد. زخمي ترين خانه بصره بود و صفيه مادر عبداهللا در آن زندگي مي خانه، بزرگ

آوري و  خود را به بصره رساندند. اموال و وسايلي كه در لشكرگاه ريخته شده بود، جمع
 اسد، بردارد.شن به مسجد بصره فرستاده شد. علي گفت: هركسي اموال خود را مي

كساني به وي  صچنان كه در زمان پيامبر گروهي از شورشيان زبان طعنه گشودند، هم
 زدند. اين شورشيان گفتند: چگونه خونشان بر ما روا و اموالشان بر ما نارواست؟ طعنه مي

 المؤمنين سهميه او بشود؟ سخن به گوش علي رسيد. گفت: كدام يك از شما دوست دارد، ام
139Fده و ساكت شدندهمه شرمن

1. 
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علي كه در بصره مستقر شد و اوضاع آرام گرديد، به خانه عبداهللا بن خلف خزاعي به 
آمد گفت. بيرون كه رفت مردي آمد و  رفت. به او سالم داد و خوش لديدن عايشه

 گويند. اند و به عايشه ناسزا مي گفت: دو نفر كنار در ايستاده
 هند؟د علي گفت: يعني به عايشه دشنام مي

 گفت: آري.
علي به قعقاع بن عمرو دستور داد هر دو نفر را برهنه كردند و به هر يك صد تازيانه 

140Fزدند

در مورد كساني كه در دو لشكر كشته شده بودند، سئوال  لالمؤمنين عايشه از ام. 1
 .گفت: خدا او را بيامرزد! بردند، مي شد. هر كسي از دو طرف را كه نام مي

ي در بصره ماند. سرانجام تصميم گرفت بصره را ترك گويد. ، چند روزلعايشه
علي، خود وسايل حركت او را فراهم نمود؛ مركب و آذوقه سفر. همراهانش را نيز آزاد 
گذاشت؛ بمانند يا بروند. براي همراهي عايشه چهل تن از زنان اصيل و شريف بصره را 

كرد تا با او همراه شود. سرانجام  انتخاب كرد و برادرش، محمد بن ابوبكر، را نيز مامور
  لروز حركت فرا رسيد. علي نزد عايشه آمد و ايستاد. مردم هم جمع شدند. عايشه

بيرون آمد. مردم با او وداع كردند. او نيز با مردم وداع كرد و گفت: فرزندانم! مبادا 
زن و  همديگر را سرزنش كنيد. به خدا سوگند ميان من و علي كدورتي جز آن چه ميان

 بستگان شوهرش پيش آمد، نبوده است.
گويد؛ ميان من و او چيزي جز همين نبوده است و عايشه  نيز گفت: درست مي علي

141Fدر دنيا و آخرت، همسر پيامبر شماست

2. 
عايشه در روز شنبه اول ماه رجب سال سي و ششم از بصره خارج شد. علي چند كيلومتر 

ندان خود دستور داد، كه يك روز در طول راه او را او را بدرقه نمود. پس از آن به فرز
142Fجا ماند. سپس به مدينه رفت همراهي كنند. عايشه، نخست به مكه رفت. تا زمان حج آن

1. 
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 هاي سياست لرزه پس

ها و پيامدهاي دردناكش، پايان يافت. عايشه مدينه را به عنوان محل  جنگ با همه رنج
نمود،  ندي كه او را با ديگر مؤمنان وابسته ميسكونت خود برگزيد. با اين وجود، پيو

هايش نتوانست رشته ايمان  چنان محكم و استوار باقي ماند. جنگ جمل با همه تلخي هم
را بگسلد، چون دو سوي جنگ در پي اصالح كار امت بودند. بنابراين لوث كينه نتوانست 

نشيند،  ها مي بر قلب هاي متعارف ها را آلوده سازد. زنگاري كه پس از همه خصومت دل
اين بار با صيقل ايمان سترده شد. كسي نزد عمار بن ياسر، عايشه را پرخاش نمود. عمار 

143Fرساني؟ را آزار مي صگفت: گم شو، خدا كند زشت و رانده شوي! محبوبه رسول خدا

2 
بود. با اين وجود از اعتراف به  دانيم كه عمار در جمل از عناصر مهم سپاه علي مي

خودداري نكرد. عايشه نيز متقابلً به افرادي كه در سپاه مقابل قرار داشتند، احترام  حقيقت
در مورد برخي از آنان گفته بود براي ديگران  صشد. حتي سخناني را كه پيامبر قايل مي
در مورد عمار گفته است: عمار  صكرد كه: پيامبر كرد. از جمله عايشه نقل مي نقل مي

144Fگزيند ترين آنها را برمي كه درست شود، مگر اين مخير نمي گاه ميان دو قضيه هيچ

3. 
رشته عميق ايمان، گسستي نبود. اصحاب با چنگ و دندان به اين رشته چسبيده بودند. 

چنان استوار بود.  گذاشتند كسي آن را بگسلد. جنگ كه تمام شد رشته ايماني هم آنان نمي
برخالف تصور عمومي از سياست پس از جنگ در مدينه ماندگار شد، اما  لعايشه

شد ـ چنان كه در جمل ـ اما  سرخورده نشد. با اين كه مستقيماً وارد عرصه سياست نمي
نمود. او خود را در قبال امت اسالمي مسئول  باره كوتاهي نمي گاه از اظهارنظر در اين هيچ

كه زمام اي برخوردار بود. اين  نمود. سرنوشت امت برايش از اهميت ويژه احساس مي
كند، برايش  امت را چه كسي به دست گرفته و بر سرنوشت آن چه كسي حكومت مي

                                                                                                             
 همان. -1
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داد و رنگ و  نهايت اهميت داشت. حوادثي كه گاه و بيگاه در پهنه جهان اسالم رخ مي بي
داشت. او پس از جمل، به اين باور متمايل  بوي سياسي داشت، او را به اظهارنظر وا مي

ن اسالم رو به وخامت نهاده است. بدين معني كه هر تالشي براي شده بود كه اوضاع جها
اصالح، پيامدي وخيم و ناخوشايند دارد. پس بايد اوضاع را به حالت عادي گذاشت، تا 
جريانات، سير طبيعي خود را طي نمايند. هر تغييري، به هرج و مرج و آشفتگي كمك 

انجامد. پس بايد احتياط نمود و  كند و هر كوششي براي دگرگوني به نابساماني مي مي
145Fجانب حزم را در پيش گرفت

مسلماً اين ديدگاه محصول تجربياتي بود كه وي از جمل  . 1
ها و  آموخته بود. حوادث آينده نيز نشان داد كه نظر وي درست بوده است. شورش

هايي كه در طول دوران حكومت امويان در جهان اسالم صورت گرفت و به  كشمكش
دست نيافت، بر اين نظر صحه گذاشتند. بدين سبب بود كه وي از حضور عملي  اي نتيجه

گاه  كرد. اما از اظهارنظر و تبيين ديدگاه صحيح خود هيچ در عرصه سياست خودداري مي
هاي فرهنگي بر جريانات سياسي  خواست با استفاده از اهرم كرد. انگار مي خودداري نمي

ع اجتماعي نيز چنين نظري داشت مثالً در باب زنان تأثير بگذارد. عايشه درباره اوضا
اند. به همين جهت  بندوبار شده ، مبتذل و بيصمعتقد بود كه زنان نسبت به زمان پيامبر

نمود، زنان را از حضور در مساجد  كرد كه اگر پيامبر زمان كنوني را مشاهده مي تصور مي
 كرد. منع مي

 ند:خوا در برخي مواقع اين شعر لبيد را مي
 خلف كجلد األجرب بقيت يفو اكتافهم ذهب الذين يعاش يف

چون  شد رفتند و در ميان بازماندگاني ماندم كه هم شان زيسته مي آنان كه در زير شانه
 پوست مبتال به گري هستند.

                                           
لوال انا لم نغير شيئا قط اال الت بنا االمور الي اشد مما كنا فيه لغيرنا قتل درباره قتل حجر گفته بود:  -1
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بريم  گفت: خدا لبيد را رحمت كند! اگر مردمي را كه در ميانشان به سر مي سپس مي
146Fگفت؟ ديد، چه مي مي

1. 
دهد كه او از اوضاع موجود رضايت چنداني نداشته است و  اين سخن وي نشان مي
نموده است. در زندگي عايشه پس از جمل، حوادثي به خشم  نسبت به آن ابراز نگراني مي

هاي صريح و آشكار وي نسبت به مسائل سياسي است.  گيري خورد كه نشانگر موضع مي
در عراق دستگير و به سوي شام فرستاده در سال پنجاه و يك هجري حجر بن عدي 

147Fشد

درنگ عبدالرحمن بن حارث را با  المؤمنين عايشه كه از موضوع اطالع يافت، بي ام . 2
نامه اي به شام نزد معاويه پسر ابوسفيان فرستاد. در نامه آمده بود: خدا را. خدا را! درباره 

 .حجر و دوستانش!
148Fجر و برخي از دوستانش كشته شده بودنداما عبدالرحمن زماني به شام رسيد كه ح

3 ،
باقي ماند، تا اين كه معاويه پسر ابوسفيان  لچنان در حافظه عايشه ولي موضوع هم

درنگ گفت: معاويه!  تا او را ديد بي لجا نزد عايشه رفت. عايشه براي حج آمد. از آن
 حجر را كشتي؟

149Fدهزار نفر را بكشم.گفت: حجر را بكشم، برايم بهتر از آن است كه همراه او ص

4. 
المؤمنين! من چنين ديدم كه  شود: پاسخ معاويه چنين بوده است: يا ام چنين گفته مي هم

150Fشود كشتن آنان سبب صالح است و باقي گذاشتن ايشان مايه فساد امت مي

5. 
چه حجر باقي  منظور معاويه ـ كه خليفه وقت مسلمانان بود ـ اين بود كه چنان

ه اين كه كساني پيرامونش گرد آمده و از شخصيت وي در جهت ماند، با توجه ب مي

                                           
 .65، ص 17االغاني، ج  -1
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كردند، جنگ و درگيري و  اهداف سياسي و تحريك عواطف عمومي سوء استفاده مي
المؤمنين به  كشتن وي بهتر از ماندن او بود. اما ام ،آمد. بنابراين هرج و مرج به وجود مي

ا در قبال حوادثي كه رخ عنوان يك شخصيت مسئول و مهم در جامعه اسالمي خود ر
دهي اين حوادث در راستاي  ديد و بنابراين بايستي در جهت داد، مسئول و متعهد مي مي

 نمود. صالح و خوبي امت اقدام مي
المؤمنين نامه نوشت و از وي خواست تا او را  شود: زماني معاويه براي ام گفته مي

 در پاسخ چنين نوشت: لهدايت و راهنمايي كند. عايشه
فرمود: كسي كه خشنودي  شنيدم كه مي صسالم بر تو. باري، من از پيامبر خدا

خداوند را با ناخرسندي مردم بجويد، خداوند او را از رنج مردم كافي خواهد بود و 
هركس كه خشنودي مردم را از طريق ناخرسندي خداوند بجويد، خداوند او را به مردم 

151Fگذارد و سالم بر تو! وا مي

1. 
چنان راه خود را ادامه مي داد. در طول حيات وي، حوادث گوناگون  نين همالمؤم ام

شدند. در اواخر روزهاي زندگي وي، معاويه پسر ابوسفيان از  دادند و سپري مي رخ مي
مسلمانان مناطق مختلف خواست تا با فرزندش يزيد به عنوان جانشين او بيعت كنند. 

و برخي ديگر مخالفت نمودند. در اين ميان برخي از مسلمانان با اين موضوع موافقت 
نسبت به موضوع آگاه  لسند روشن و موثقي در دست نداريم كه از موضع عايشه

152Fشويم. البته روايتي در صحيح بخاري

خواست يزيد را  وجود دارد كه چون معاويه مي 2
 جانشين خود سازد، از مروان خواست تا موضع مردم مدينه را در اين زمينه براي او
روشن كند. مروان بن حكم كه فرماندار مدينه بود در مسجد براي مردم به سخنراني 

 پرداخت.
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در اثناي سخنراني، موضوع جانشيني يزيد را به ميان كشيد و از مردم خواست تا با او 
خواهيد سنت هرقل و  برخاست و گفت: آيا مي بيعت كنند. عبدالرحمن بن ابوبكر

 قيصر را احيا نماييد؟
 اش گفته:  ان گفت: مگر تو همان كسي نيستي كه خداوند دربارهمرو

﴿  ۠ َُ ّفٖ َُّك
ُ
ُۡۡم ُ َ ّم ٰ َّ ََ َم مٖ قَ۠ َّ  .]17[األحقاف:  ﴾ََٱ

 . »كسي كه به پدر و مادرش گفت: اف بر شما!«
درنگ وارد خانه  پس از آن دستور داد كه عبدالرحمن را دستگير كنند. عبدالرحمن بي

كه سخن مروان را شنيد گفت:  لنتوانستند او را بگيرند. عايشه عايشه شد. بنابراين
چه درباره برائت من هست، نازل نكرده  اي از قرآن به جز آن خداوند درباره ما هيچ آيه

 است.
چنين گفته است: مروان دروغ گفته، به خدا سوگند  هم لطبق روايت نسائي، عايشه

توانم كسي را كه درباره او نازل شده،  م ميدرباره عبدالرحمن نازل نشده است. اگر بخواه
نام ببرم. اما خداوند پدر مروان را زماني كه مروان به پشت او بود، نفرين كرده است. پس 

 اي از نفرين خداوند است. مروان قطعه
153Fمروان كه اين سخنان را شنيد، برگشت

مربوط  لاين قضيه تا جايي كه به عايشه . 1
بينيم اسم عايشه  اي ديگر كه سياست چنگ و دندان نموده، مي هبود، تمام شد. باز در صحن

154Fدرخشد. غالباً در سال چهل و نهم هجري مي

هنگامي كه در حال نزع  حسن بن علي 2
به خاك سپرده شود. حسن كه  صبود، از عايشه خواست در خانه او در كنار پيامبر

 ه او گفت:را مشاهده نمود، برادرش حسين را خواست و ب بموافقت عايشه

                                           
 .164صحيح بخاري؛ سنن نسائي، سيرت عايشه :  -1
. 376، ص 1فته شده ر. ك : االستيعاب في معرفه االصحاب، ج چهل و شش و چهل و هفت هم گ -2

، ص 1چنين پنجاه، پنجاه و يك، چهل و چهار و پنجاه و هشت نيز گفته شده. ر. ك : االصابه، ج  هم
331. 
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به خاك  صاش كنار پيامبر خدا از عايشه خواستم كه هرگاه مردم اجازه دهد در خانه
دانم شايد موافقت از روي شرم و حيا بوده است.  سپرده شوم. او هم موافقت كرد. اما نمي

اش  بنابراين هرگاه مردم دوباره از او اين چيز را بخواه. اگر قلباً موافقت كرد مرا در خانه
اميه است) به تو اجازه اين كار را  كنم كه قوم (منظور قوم بني فن كن. اما گمان نميد

 بدهند. اگر ممانعت كردند، با آنان در نيفت و مرا در بقيع دفن كن.
آمد و از او خواست اجازه دهد تا  لنزد عايشه كه درگذشت، حسين حسن

 است. اش دفن كند. عايشه گفت: باعث سربلندي حسن را در خانه
درنگ در مقابل حسين ايستاد و اجازه نداد حسن را در  مروان از ماجرا باخبر شد. بي

155Fخانه عايشه دفن كنند

تصميم گرفت كه خود عمالً وارد صحنه  لشود عايشه گفته مي 1
اش، قاسم بن محمد، از او خواست اين كار  شود و در مقابل مروان بايستد، اما خواهرزاده

156Fمنصرف شدرا نكند. بنابراين 

2. 
 ، دفن نمودند.لسرانجام ناگزير حسن را در بقيع كنار مادرش، فاطمه

* * * 
از قضاياي مربوط به حوزه انديشه نيز غافل  لگذشته از مسائل سياسي، عايشه

كم  هاي جديد كم هاي زندگي وي مصادف با زماني بود، كه انديشه نبود. واپسين برگ
گري  گري و خارجي هايي نظير جبري رفتند. انديشهگ كردند و پروبال مي داشتند رشد مي

در زمان او پديد آمدند. به ويژه نحله خوارج در اوج فعاليت سياسي او در زمان علي، 
شناخت و  ) ظاهر شدند. عايشه، تفكر خوارج را به خوبي ميه. 37پس از جنگ صفين (

روزي زني نزد عايشه  كشيد. گرايانه آنان زجر مي هاي افراط گيري گرايي و سخت از جزم
 آمد و از او پرسيد: آيا زن بايد نمازهاي زمان قاعدگي را قضا نمايد؟

                                           
 .376-77، صص 1االستيعاب في معرفه االصحاب (همراه با اصابه)، ج  -1
 .155، ص 2ر. ك : تاريخ يعقوبي، ج  -2
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به قضا نمودن نمازهاي  صمگر تو از حروراء هستي؟ ما زمان پيامبرگفت:  عايشه
157Fشديم زمان قاعدگي امر نمي

1. 
رفت. گروهي از خوارج  حروراء شهري بود نزديك كوفه و مقر خوارج به شمار مي

گرايي  تقد بودند، بايد زن نمازهاي زمان قاعدگي را قضا نمايد. اين عقيده ناشي از جزممع
پرسد كه: مگر تو  المؤمنين معترضانه از زن مي شد. به خاطر همين ام گرايي آنان مي و افراط

هاي زمان خود به خوبي  آيد كه وي از افكار و انديشه از خوارج هستي؟ چنين بر مي
اشته است. آگاهي وي به افكار مطرح در مدينه و مكه خالصه نمي اطالع و آگاهي د

هايي بوده كه در گوشه و كنار جهان اسالم مطرح  شده، بلكه مشتمل بر كليه انديشه
اند. وجود وي در مدينه كه در آغاز مركز سياسي و بعدها مركز فكري مسلمانان بود،  بوده

هان اسالم آگاه شود. در مورد داد تا از همه تحوالت فكري ج به وي امكان مي
هاي موجود آن زمان با ناراحتي به  هاي تند خوارج و برخي ديگر از فرقه گيري موضع

 گفت: عروه مي
آمرزش  صاي خواهرزاده من! به آنان دستور داده شده كه براي اصحاب پيامبر

158Fدهند بخواهند، اما به آنان دشنام مي

2. 
كنند، شاميان به علي ناسزا  ثمان پرخاش ميشنيد كه مصريان به ع ديد و مي او مي

گفت و با سخن خود  گويند. بنابراين چنين مي راه مي گويند و خوارج به همه بد و بي مي
 اين آيه را در نظر داشت:

مل﴿ ََُقةََ۠ ِ ََ  َۡ مۡ
َّ َِ۠ ٱ م َٰ َّ َۡ م �م ََ ُمۡر َ�َ۠  ۡۡ َِ۠ ٱ ُّ ََ همۡم َهُقةُۡةَن  َم ۡۡ ۡۢ َع َم ۠ ُءَ  َُ  َۡ مۡ

َّ ۡم ََٱ ٰ ََ ۡ  ﴾ۡ�م
 .]10[الحشر: 

گويند: خدايا! ما و برادران ما را كه پيش از ما با ايمان  و آنان كه پس از آنان آمدند، مي«
 . »اند، بيامرز... درگذشته

                                           
 ي، ابواب الطهاره.ترمذ -1

 ) با شرح نووي.3022صحيح مسلم، كتاب التفسير ( -2
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 * * * 
درگذشت و عايشه نزديك به  صزيست. پيامبر صعايشه حدود ده سال با پيامبر

ن مرگ يا شايد هنگامه پيوستن به پنجاه سال با خاطره وي به سر برد. سرانجام زما
بيمار شد. نزديك به هفتاد سال سن داشت. رمضان سال  لدوست فرا رسيد. عايشه

پنجاه و هشت كه ـ شصت و شش ساله بود ـ عوارض بيماري ظاهر گرديد. با مرگ 
ترسم  كرد كه ابن عباس اجازه ورود خواست. اجازن نداد. گفت: مي دست و پنجه نرم مي

 يش كند.از من ستا
و از بزرگان اسالم است، اجازه داد. ابن  صبا اين حال گفته شد: پسرعموي پيامبر

 عباس گفت: چه طوري؟
 گفت: خوبم.

هستي،  صابن عباس گفت: اگر خدا بخواهد خوب خواهي شد. تو همسر پيامبر خدا
يده اي ديگر ازدواج نكرده است. برائت تو نيز از آسمان نازل گرد به جز تو با دوشيزه

 است.
 اش، ابن زبير، آمد. عايشه گفت: ابن عباس رفت. خواهرزاده

ارزش فراموش  ابن عباس آمد و از من ستايش نمود، اما دوست دام كه من، چيز بي« -
 .159F1»اي بودم شده

شب، چادر سياه خود را بر شهر مدينه گسترانده بود. تاريكي و سكوت مطلق بر همه 
: يعني شب هفدهم سال پنجاه و هاي رمضان از شببود. آن شب يكي  جا سايه افنده

هايي كه با ذكر و نيايش و آموزش  هشت بود كه عايشه چشم از جهان فرو بست. لب
درخشيد،  ايمان و نبوغ مي ها برق  جنبيد، بسته شد. چشماني كه از آن دين به مردم مي

ها در  ه سالها و پاهايي ك روي هم گذاشته شدند. جسم از حركت ايستاده است. دست
اند، آرام گرفتند. انگار هستي نيز به احترام او سكوت كرد. گويي زمان  تقال و كوشش بوده

                                           
 بخاري، احمد، حاكم، ابن سعد و ابونعيم. -1
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در سوگ مدينه شريك شود.  صاز حركت بازايستاد، تا به حرمت همسر عزيز پيامبر
خواست،  عايشه درگذشت. او براي كوچ نمودن به آن جهان، شب را برگزيد. شايد مي

ها ماه رمضان  صدايي باشد كه آرامش زمان را آشفته سازد. در ميان ماه فرياد مرگ او تنها
را انتخاب نمود: ماهي كه مدينه به پاس حرمت آن ماه خدا، از خوردن، آشاميدن و لب 

خواست  كند. گويي عايشه مي ها را برنجاند، خودداري مي تر كردن به سخناني كه دل
هاي بدن وي از هر آلودگي  چون ساير اندام زماني به سوي دوست پرواز كند كه قلبش هم

و لوثي پاك و زالل باشد و شيشه قلبش تمام وجود وي را در خود، بي آن كه هيچ گردي 
هاي خود  بر آن نشسته باشد، منعكس نمايد. در سكوت مطلق و ابدي شب، عايشه پلك

سپارند. را براي هميشه تاريخ روي هم گذاشت. سفارش كرده بود شب او را به خاك ب
سپاري در شب، يك سنت عربي بود. خبر مرگ عايشه در مدينه پيچيد. شهر  گويي خاك

هجوم برد. زن، مرد، كودك و بزرگ،  صباره برخاست و به سوي مسجد پيامبر به يك
همه و همه گرد آمده بودند، تا در سكوت ابدي عايشه اشك بريزند و پيكر او را به خاك 

و ديگر  صگونه كه با محمد ر با او وداع كنند. درست همانبسپارند و براي واپسين با
ياران او وداع كرده بودند. وداع با عزيزان، براي انصار مدينه كه روزي با تمام وجود از 
آنان استقبال نموده بودند، به يك سنت تلخ و ناگزير مبدل شده بود. هم مردم جمع شده 

خواستند با مادر خويش وداع  فرزندان مي كس در خانه خود نمانده بود. همه بودند. هيچ
كنند. او را به بقيع سپردند، تا در كنار ديگر همرزمان خود، پس از يك زندگي سراسر 

هايشان بازگشتند. شب، شكست و به پايان  هيجان و حركت آرام گيرد. مردم به خانه
يد. را در برابر خويش بسته د لبار چشمان عايشه رسيد و خورشيد براي نخستين

شدند، اين بار با گرماي خورشيد هم بيدار  چشماني كه هميشه قبل از خورشيد بيدار مي
 نشدند.





 
 

  در حوزه انديشه و حركتبخش سوم : 

 شكوه عايشه

دانيم، اين كه وي زيبا  رد خصوصيات ظاهري عايشه آن چه به صورت قطع ميدر مو
نموده بود. از نظر قد  ملقب» حميراء«او را به  صو سفيدپوست بوده؛ چون پيامبر

قد  متوسط و چهارشانه و اندكي متمايل به درازي بوده است. چون به كساني كه كوتاه
چنان كه در واقعه صفيه ـ در كودكي، الغراندام و تكيده بود.  گرفت ـ هم بودند، خرده مي

. كردند او در آن قرار دارد نمودند، خيال مي حتي كساني كه هودج وي را خالي حمل مي
 چندسال بعد اندكي گوشت گرفت و چاق شد.

اي كه  بريم كه او يك مرتبه بيمار شده، به گونه الي سخنان خود او پي مي از البه
بريم كه او داراي صدايي  موهايش ريزش نمودند. از ماجراي جمل نيز به اين نكته پي مي

مردم هم به راحتي  نموده و بم و بلند بوده، تا جايي كه از هودج خود به سپاه خطاب مي
اند. داراي طبيعتي زيبا و شاد و جسمي بانشاط و فعال بوده است.  شنيده صدايش را مي

160Fپدرش نيز داراي چنين طبيعتي بود

1. 
پوشيده به زيبايي او  اندامي زيبا و متناسب داشته است. لباسي كه مي چنين هم

 گويد: اري آمده كه ايمن ميپوشيد. در بخ افزوده است. گهگاه نيز لباس نو و زيبا مي مي
اي و درشت به قيمت پنج درهم پوشيده بود. به من  نزد عايشه رفتم. پيراهني پنبه

چشمت را به كنيزك بينداز و نگاهش كن. از اين كه آن پيراهن را در خانه «گفت:  مي
پيراهني داشتم كه هرگاه زني را براي  صبالد. من در زمان پيامبر بپوشد به خود مي

 .161F2»گرفتند فرستادند و از من عاريه مي آراستند، دنبالش مي ي ميعروس

                                           
 در المجموعه الكامله. عباس محمود عقاد. 185-86ر. ك: الصديقه بنت الصديق، صص -1

 بخاري، كتاب الهبه و فضلها. -2
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* * * 
بخشي از صفات مهم و اساسي عايشه را كه او به آنها متصف بوده و خداوند با لطف 

نيز به بزرگي و عظمت  صو كرم خويش به او ارزاني داشته، يادآور شديم. پيامبر خدا
ب خود جاي داده بود. كسي ديگر منزلت نهاد. بدين جهت او را در قل ارج مي لعايشه

شماري به  عايشه را نزد پيامبر نداشت. خداوند نيز به سبب او خيرات و بركات بي
 مسلمانان عنايت نمود.

كند: گردنبندي كه از اسماء به عاريه گرفته بودم، در راه بازگشت از  خود او نقل مي
چند  صگم شد. پيامبر خدا» ابواء«رفته بود، در محلي به نام  صسفري كه همراه پيامبر

نفر از اصحاب خود را براي پيدا كردن آن فرستاد. سپاه نيز از حركت خود باز ايستاد، تا 
 آنان بازگردند.

توقف سپاه طوالني گشته، آب تمام شده و وقت نماز نيز فرا رسيد. گردنبند هنوز پيدا 
 شكايت نمودند. يقنشده بود. مردم از خستگي و درماندگي خود به ابوبكر صد

ابوبكر صديق نزد عايشه رفت و او را سرزنش نمود و از بس از دست او و 
چنان ساكت بود و هيچ حركتي از  گردنبندش خشمناك بود، تلنگري به او زد. عايشه هم

 خواب بود و سرش را روي پاي او گذاشته بود. صداد؛ چون پيامبر خدا خود نشان نمي
بيدار گرديد. او تنگنايي را كه سپاه در اثر كمبود آب  صداديري نگذشت كه پيامبر خ

حل موضوع از آسمان نازل گرديد. آيه جواز تيمم نازل  درنگ راه رو بود ديد. بي با آن روبه
شد. مسلمانان بسيار شاد و خوشحال شدند و به حكمت موضوع پي بردند. اُسيد بن 

بركت شما نيست اي آل ابوبكر!  حضَير از كنار عايشه رد شد و گفت: اين نخستين
خداوند به شما جزاي خير دهد. به خدا سوگند، هيچ موضوعي براي تو پيش نيامده، مگر 

حلي در نظر گرفته و آن را براي مسلمانان مبارك نموده  اين كه خداوند براي آن راه
162Fاست

1. 
                                           

 .308-291، صص 2صحيح بخاري، ج  -1
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ند زير سرانجام سپاه آهنگ حركت نمود. شتر عايشه برخاست. به ناگاه ديدند گردنب
پاي شتر است. تعيين اين حكم خدايي نعمت بزرگي از سوي خدا بود و در حق عايشه و 

 آمد. خانواده ابوبكر، يك لطف بزرگ به شمار مي
گفت: به ده چيز بر ديگران برتري داده  فروخت و مي او بر همساالن خود فخر مي

163Fام شده

د تا او را نگاه كند. آور صجبرئيل عكسم را در كف دست خود نزد پيامبر خدا: «1
اي جز من ازدواج ننموده است. هيچ زني به جز من پدر و مادرش مهاجر  با دوشيزه

با من بود،  صنيستند. خداوند برائتم را از فراز آسمان نازل كرده است. زماني كه پيامبر
كرديم. در حالي كه من جلوي او  شد. من و او از يك ظرف غسل مي وحي بر او نازل مي

خواند. پيامبر روي سينه من در خانه من و در شب نوبت من  كشيده بودم، نماز مي دراز
 ».درگذشت و سرانجام در خانه من به خاك سپرده شد

اين ده خصلتي است كه عايشه در آنها بر ديگر زنان برتري دارد. اما او فضيلتي 
هاي مداوم  وششتر از اين ده خصلت دارد. اين فضيلت به علم و دانش فراوان و ك بزرگ

 گردد. و خستگي ناپذيرش در راه دين اسالم برمي
ترين زن محدث در عصر خود به  كران او را سزاوار لقب بزرگ اين دانش فراوان و بي

شيوخ بزرگ اصحاب «گواهي اصحاب و تابعين بزرگ نموده است. مسروق گفته است: 
 .164F2»كردند ديدم كه در مورد فرايض از او سئوال مي محمد را مي

به من حديث گفت، صديقه دختر :« گفت كرد، مي مسروق هرگاه از او روايت مي
 ».كه از فراز هفت آسمان به عقد او درآمده است صصديق، محبوبه رسول خدا
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اي عايشه! اين جبرئيل است كه «فرمود:  صكند كه پيامبر عايشه صديقه خود نقل مي
و رحمت و بركات خداوند باد. اما (اي  گويد. من گفتم: بر او نيز سالم به تو سالم مي

 .165F1»بينم بيني كه من نمي پيامبر!) چيزهايي مي
در طبقات ابن سعد آمده كه عايشه يك بار جبرئيل را ديده و به خاطر همين بر ديگر 

166Fزنان مباهات مي نمود

گويد: كسي را كه به قرآن، احكام قرآن، حالل و حرام،  عروه مي. 2
167Fام انساب از عايشه داناتر باشد، نديدهشعر، رويدادهاي عرب و 

3. 
ترين مردم  ترين و عالم تابعي بزرگ، عطاء بن رباح در مورد او گفته است: عايشه، فقيه

168Fبود و در مورد مسائل عمومي از همه نظر بهتري داشت

4. 
در  بطالب  گفته است: عمر بن خطاب و علي بن ابي» المعتبر«امام زركشي نيز در 

169Fكردند اگون فقهي از او سئوال ميمورد مسائل گون

5. 
نهايت فقيه بود. حتي گفته شده: ربع احكام شرعي  عايشه بي«در فتح الباري نيز آمده: 

 .170F6»از او نقل شده است
ترين زن امت است. او فضيلت جهاد در راه خدا را نيز  گويد: عايشه، فقيه ذهبي نيز مي

ها خود شركت  د و در برخي جنگش همراه مي صكسب كرده است. در غزوات با پيامبر
كند كه: عايشه و ام  كرد. در جنگ احد چون مسلمانان شكست خوردند، انس نقل مي مي

سليم (مادر انس) را ديدم كه دامن را باال زده بودند، به گونه اي كه خلخال پاهايشان ديده 
دهان مردم  آوردند و آب را در كردند و مي ها را بر پشت خود حمل مي شد، آنان مشك مي

                                           
 مسند امام احمد بن حنبل. -1
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كردند و  ها را از آب پر مي گشتند، مشك ريختند. پس از آن دوباره برمي (مجروحين) مي
171Fريختند آوردند و در دهان مردم (مجروحين) مي مي

1. 
گفته » مزي«او زندگي خود را در راه كوشش و تحقيق و جستن سپري نمود. حافظ 

گشت و تحقيق  دانست، برمي شنيد كه آن را نمي او (عايشه) هرگاه چيزي مي«است: 
نمود و در  خاست و به مردم ابالغ مي گرفت، برمي كرد تا آن را ياد بگيرد. چون ياد مي مي

 ».كوشيد راه نشر آن مي
نمود. مدام روزه  داري مي او (عايشه) زندگي خود را صرف عبادت، تهجد و روزه

ايستاد  شب را به نماز مي خورد. گرفت. به جز روزهاي عيدفطر و عيد قربان، روزه نمي مي
نمود. او از خداوند هيچ چيز  و آن را در راز و نياز و نيايش با خداي خويش سپري مي

گفت:  ترين آرزوي او اين بود كه خداوند او را بيامرزد. مي خواست. بزرگ دنيوي نمي
 ».خواهم اگر شب قدر را بيابم، به جز گذشت و سالمتي چيزي نمي«

ه روزي نزد عايشه رفت. ناگاه ديد كه به نماز ايستاده، تسبيح كند ك عروه نقل مي
كه سرانجام از  ريزد. عروه ايستاد، تا اين كند و اشك مي خواند، نيايش مي گويد، مي مي

ايستادن خسته شد. در پي كاري كه داشت به بازار رفت و دوباره برگشت. باز ديد كه 
 گريد. چنان به نماز ايستاده و مي عايشه هم

داد. نسبت به فقيران و بينوايان مهربان و دلسوز  صدقه بسيار مي لعايشه صديقه
نمود. او، بانو صميمه ليثي را در دامن  ها را پرورش مي داد و برايشان انفاق مي بود. يتيم

172Fخود تربيت نموده بود كه بعدها يكي از راويان حديث گرديد

173Fبريره. 2

و سلميه بنت  3
174Fمالك (ام قرفه الصغري)

 را آزاد نموده بود. 4
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اش عبداهللا بن زبير حرف نزند. چون جدايي ميان  روزي سوگند خورد كه با خواهرزاده
گري  آنان طوالني گرديد، عبداهللا از مسور و عبدالرحمن خواست ميان او و عايشه ميانجي

 با عبداهللا حرف زد و لكه سرانجام عايشه قدر اصرار كردند، تا اين كنند. اين دو نفر آن
كرد و  براي نذر خود چهل برده را آزاد ساخت. بعدها او از اين نذر خود ياد مي

175Fگريست مي

1. 
سخاوت، بخشندگي و صدقه دادن مداوم او به جايي رسيده بود كه روزي عبداهللا بن 
زبير در زمان امارت خود، صدهزار درهم برايش فرستاد. عايشه كه در آن روز روزه بود، 

ها را ميان مردم توزيع نمود. چون شب فرا رسيد به كنيزش،  ميك سيني خواست و دره
 ».ام را بياور كنيز! افطاري«ام ذره، گفت: 

هايي كه  توانستي به وسيله يك درهم از پول المؤمنين! مگر نمي ام ذره گفت: اي ام
 انفاق نمودي مقدار گوشت بخري تا با آن افطار كني؟

176Fكردم آوردي اين كار را مي يادم ميگفت: با من تندي مكن. اگر به  لعايشه

2. 

 عايشه در عرصه پزشكي

در عرصه علم پزشكي، يگانه روزگارش بود. عروه  لگويد: عايشه ابن عبدالبر مي
گويم: همسر پيامبر  كنم؛ چون با خودم مي مادرم! از فقاهت تو تعجب نمي«گويد:  مي

ادهاي عرب نيز تعجب ات نسبت به شعر و رويد و دختر ابوبكر است. از آگاهي صخدا
گويم: او دختر ابوبكر است كه از همه مردم در اين زمينه  كنم؛ چون با خودم مي نمي
دارد، آگاهي تو از علم طلب است. آخر  تر بود. ولي چيزي كه مرا به تعجب وا مي آگاه

 .»چگونه و از كجا؟
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خود  در اواخر عمر صروي شانه عروه زد و گفت: ابوعريه! پيامبر خدا لعايشه
هاي گوناگون  آمدند و براي او نسخه هاي عرب از هر طرف نزد او مي شد. هيأت بيمار مي

جا نسبت به طبابت آگاهي پيدا  كردند. و من نيز او را درمان كردم. از اين تجويز مي
177Fام كرده

1. 
ها  او با هوشياري و استعداد سرشار و حافظه نيرومندش، داروها و گياهاني را كه عرب

در زمينه درمان  صسپرد. چيزهايي را كه پيامبر كردند، به خاطر مي يامبر تجويز ميبراي پ
سان او در زمينه  كرد و بدين گفت ـ كه بعدها طب النبي ناميده شد ـ نيز حفظ مي مي

 پزشكي دانشمند گرديد.
خورد كه مبادا عايشه از دنيا برود و  عبداهللا بن زبير، خواهرزاده عايشه افسوس مي

رفتند تا در مورد فقه از او  گويد: مردم نزد عايشه مي اين علم او را كسب نكنند. ميمردم 
شد كه در زمينه طبابت از او سئوال نكنند. از  سئوال كنند. اشتغال به اين موضوع سبب مي

گويد: از پيامبر  جمله احاديثي كه او در زمينه طب روايت نموده، اين است كه مي
سياه دانه (شونيز = الحبه السوداء)، به جز مرگ، درمان هر «د: فرمو شنيدم كه مي صخدا

 .178F2»دردي است

 عايشه در عرصه شعر

تر بود. هرچند او خود شاعري نبود كه شعر  در زمينه شعر، او از همه مردم آگاه
داد  اي كه برايش رخ مي نمود. هر حادثه كرد و نقل مي بسرايد، ولي شعر بسيار حفظ مي

179Fگفت ري ميبه مناسبت آن شع

3. 
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گويد: گهگاه، عايشه يك چكامه را كه از شصت يا صد بيت تشكيل  محمد بن عمر مي
180Fخواند شد، مي مي

1. 
را كه در زمينه شعر و  صگويد: كسي از اصحاب رسول خدا مقداد بن اسود نيز مي

181Fشناسم احكام از عايشه داناتر باشد، نمي

2. 
182Fزبانشان شيرين شود گفت: به فرزندانتان شعر بياموزيد، تا خودش مي

3. 
ترين شهادت در مورد فضيلت او،  نهايت فراوانند. شايد بزرگ بي لفضايل عايشه

از ميان مردان، كسان زيادي كامل شدند، اما از زنان به جز مريم «اين سخن پيامبر باشد: 
دختر عمران، خديجه دختر خويلد و آسيه زن فرعون، كسي ديگر كمال نيافت. ولي فضل 

183F».ها است چون برتري غذاي تريد بر ديگر خوراك عايشه بر ديگر زنان، هم و برتري

4 
تريد، غذايي است كه از گوشت و نان تشكيل شده و در آن زمان فاخرترين خوراك 

 ها بود. عرب
با همين حديث، بسياري از عالمان، بر فضيلت عايشه بر خديجه و ديگر زنان استدالل 

آموخته بود  صلم و دانش فراوان او را ـ كه از پيامبر خدااند. به اين مطلب بايد ع نموده
 آموخت ـ نيز افزود. و در طول زندگي خويش به ديگران مي

در حالي كه گروهي ديگر از عالمان بر اين باورند كه خديجه بر عايشه فضيلت دارد، 
دچار غيرت گرديد،  لنسبت به خديجه لچون امام احمد روايت نموده كه عايشه

گفت: خداوند در عوض او كسي بهتر را به تو داده است. پيامبر  صيامبر خداو به پ
 فرمود: خداوند در عوض او كسي بهتر را به من نداده است. صخدا
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در هر صورت اين دو زن (خديجه و عايشه)، جايگاهي بزرگ و نقشي مهم در دعوت 
اند، ولي  يافت نمودهاند. آنان هر دو از زبان جبرئيل، مژده بهشت را در اسالمي داشته

توانيم به طور قطع بيان كنيم كه يكي از ديگري برتر و بهتر است. چون هر يك از  نمي
 باشند و تنها خداوند در اين مورد آگاه است. شماري مي آنان داراي فضايل بي

ها به گسترش و روايت علومي پرداخته كه  بينيم كه بانو عايشه در طول نسل اگر مي
زندگي طوالني نموده، در  ص، براي آن است كه عايشه پس از پيامبر خداخديجه ننموده

داند؟ شايد اگر  درگذشته است. اما كه مي صحالي كه بانو خديجه در زمان حيات پيامبر
زيست، به اندازه او يا شايد بيشتر از او، حديث روايت  خديجه به اندازه عايشه مي

 نمود... . مي

 تعهدات اخالقي زن مسئول

شود، عشق خداوند در قلب او  صيشه صديقه، پيش از آن كه وارد خانه پيامبرعا
دار شده بود. حقيقت در برابر چشم بصيرتش  جاي گرفته بود؛ ايمانش مستحكم و ريشه

روشن گشته بود و يقين كرده بود كه خداوند مردمان را براي هدفي بزرگ و متعالي 
ها و اموري كه براي بشر سودمند هستند و  يآفريده است؛ آباداني زمين با خيرات و خوب

كند. اين آباداني زمين، به طور عموم بايد در اطاعت و فرمانبرداري از  آنان را اصالح مي
 خداوند، تجلي يابد.

او براي جستن و يافتن الگو و آموزگار خويش، رنج زيادي متحمل نگشت؛ چون اين 
تر. بنابراين به جستجوي  ز همه محبوبتر بود و در قلبش ا الگو از همه به او نزديك

هاي او و عملي ساختن دستوراتش پرداخت ... . آخر چگونه اين چنين نباشد. او كه  آموزه
عالم باش يا «همسر عزيزش و فرستاده خداوند بود. عايشه صديقه از پيامبر شنيده بود: 

 .184F1»متعلم
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و پس از درگذشت او، زندگاني خويش را به فراگيري  صدر حيات پيامبر ،بنابراين
به آموزش ديگران متمركز نمود. او در هر يك از ادوار زندگي خود، از رهبران بارز ميدان 

توانست همه  رفت. و در اوج دعوت اسالمي قرار داشت. تا مي فكر و انديشه به شمار مي
 نمود. توان خود را در راه فراگيري دين، بيان حقايق و آموزش مردم صرف مي

المؤمنين عايشه بپردازيم، ناگزير بايد مطالبي درباره  كه به شيوه دعوت ام نپيش از آ
اخالق دعوتگران درج كنيم. نخستين خصلتي كه انسان دعوتگر بايد داراي آن باشد، 

توان گفت كه دين اسالم در دو موضوع  اخالق خوب يا خوش اخالقي است؛ چون مي
يعني عبادت و خلوص نيت به خداوند. دوم، يابد؛ يكم، رابطه خوب با خداوند:  تجلي مي

 رابطه خوب با مردم: يعني برخورد نيك با بندگان خدا.
خواند، مادام كه اين دو خصلت در او  كسي كه مردم را به سوي دين اسالم فرا مي

اش به صورت دو شاخص جدانشدني و الينفك در  تجلي نيافته باشند و در تمام زندگي
 ند يك دعوتگر واقعي باشد.توا نيامده باشند، نمي

عايشه صديقه، آن بانوي با ايماني كه از زمان كودكي و نوجواني در سايه اطاعت و 
بندگي خداوند، رشد كرده و باليده بود، شايستگي آن را دارد كه از خصلت رابطه خوب 

ترين مخلوق خداوند به شمار  با خداوند برخوردار باشد. او به اين طريق، محبوب
ترين مخلوقات خداوند،  از جمله محبوب«فرموده بود:  صچنان كه پيامبر . همرفت مي

سن و سال و داراي صورتي زيبا، كه جواني و زيبايي خود را به خداوند  جواني است كم
 .»و طاعت او اختصاص داده است

هاي ايمان و عبادت باال  عايشه صديقه، در خانه بهترين صحابه: يعني ابوبكر از پله
گاه  منتقل شد. هيچ صپس از آن به خانه بهترين انسان : يعني حضرت محمدرفت. 

اش  لوث كفر و شرك او را آلوده نساخت. ايمانش به خداوند، زالل و شفاف بود و رابطه
 دار بود. نيز با او مدام عميق، نيرومند و ريشه
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گفتيم كه  پرداخت. پيش از اين داري مي داري و روزه زنده او همواره به عبادت و شب
ماند، مرتب  ها ايستاده مي ايستاد، مدت گرفت. به نماز كه مي او پيوسته روزه مي

نمود. عروه  رسيد، صدقه مي كرد. همه اموالي را كه به دستش مي گريست و نيايش مي مي
 ».نمود عايشه را ديدم كه هفتاد هزار صدقه مي«گويد:  مي

يك سيني طال كه مشتمل بر يك جوهر به معاويه پسر ابوسفيان، زماني كه خليفه بود 
 صارزش صدهزار بود، براي عايشه فرستاد. صديقه همه آنها را ميان همسران پيامبر

 :»جهادكن احلج« د:شنيده بود كه خطاب به زنان فرموده بو صتوزيع نمود. او از پيامبر
 .185F1»جهادتان حج است«

ات مداوم عايشه صديقه، داللت گزارد. عباد بنابراين به طور تقريبي همه ساله حج مي
او را شاد نموده و به او  صبر رابطه عميق او با خداوند دارد. براي همين پيامبر خدا

 مژده بهشت داده است:
 .»اجلنة انه ليهون علی انی رأی بياض كف عائشه يف«
ام، مرگ بر من آسان شده  از اين كه سفيدي كف دست عايشه را در بهشت ديده«
 .186F2»است

المؤمنين عايشه درست مانند پدر خود،  خصلت، رابطه خوب با مردم است. ام دومين
 اي برخوردار بود. همزيستي و معاشرت شيريني داشت و از روح بزرگوارانه

نخستين جايي كه اين خصلت در آن تجلي يافت، اطاعت از شوهر، عشق ورزيدن به 
ت در تماس برقرار نمودن با او و اظهار شادماني كردن نزد وي بود. پس از آن اين خصل

نمود.  آمد، به گرمي استقبال مي خويشاوندان ظهور يافت. او از هر كسي كه نزد وي مي
 كرد. داد و فضل هيچ كسي را انكار نمي وظيفه ميزباني را انجام مي
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گفت. از اقوام و خويشاوندان  داري ويژه دعوتگران سخن مي او با وسواس و امانت
داد. در مورد فاطمه، دختر  د و به فضل و برتري آنان گواهي ميكر شوهرش ستايش مي

گفت:  كه بارها نسبت به او دچار غيرت و حسادت شده بود، مي لهوويش خديجه

 .»ما رأيت قط افضل من فاطمه غري أبيها«
 .187F1»ام هرگز كسي بهتر از فاطمه به جز پدرش نديده«

و برتري، جايگاه نخست را به ، در فضيلت صبينيم او به فاطمه پس از پيامبر مي
المؤمنين خديجه نيز سخن گفته و  دهد. گذشته از اين، او در مورد ام فاطمه اختصاص مي

اند. با  نسبت به او نقل نموده كه ديگران نقل نكرده صمطالبي در فضيلت و محبت پيامبر
دچار به خديجه  صاين كه او نخستين هووي عايشه بوده و بارها نسبت به عشق پيامبر

را از خديجه  صتوانسته كوشيده است قلب پيامبر غيرت و حسادت شده است و تا مي
 منصف كند و مجذوب زيبايي و جواني خود گرداند.

كند كه خديجه از او بهتر بوده است. او اين موضوع را ـ  عايشه صديقه اعتراف مي
ما امانتداري و نقل نموده است، ا صهرچند برايش دردناك است ـ خود از زبان پيامبر

گذارد.  هاي نفس، باقي نمي ها و كشش ايمان زن مسئول، نزد او جايگاهي براي هوس
به خدا، «كند:  در مورد خديجه گفته روايت مي صالمؤمنين عايشه مطلبي را كه پيامبر ام

خداوند كسي بهتر از او را جايگزين وي ننموده است. زماني كه مردم كفر ورزيدند او 
. هنگامي كه تكذيبم كردند، او باورم نمود و چون مردم محرومم ساختند، او با ايمان آورد

اش با من همدردي كرد و خداوند از ميان همسرانم تنها از او به من فرزند داده  سرمايه
 ».است

كند، گويي براي عموم چنين اعالم  عايشه صديقه زماني كه اين حديث را روايت مي
شوم، اما اين  بت به خديجه دچار غيرت و حسادت ميكند: درست است كه من نس مي
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غيرت و حسادت مرا از گفتن اين حقيقت كه او از من بهتر است و مال و جان خود را 
 دارد. نموده، او را تصديق كرده و با او همدردي نموده باز نمي صفداي پيامبر

ابد. ي عظمت روح عايشه و اخالق خوب او، در روابطش با هووهاي وي تجلي مي
جا درنگ كنم تا روان و اخالق عايشه را از نظرگاه خودمان ـ  دوست دارم اندكي اين

دهم تا ادعاهاي خاورشناسان و  نظرگاه ما زنان ـ بكاوم. اين عمل را براي آن انجام مي
كنند، رد كنم؛ چون اين گروه عايشه را  ديگر نويسندگاني را كه پا به پاي آنان حركت مي

هاي خود است. غيرت و حسادت  اند، كه صرفاً دنبال هوس سيم نمودهبه صورت زني تر
شان  او را به نارو و نيرنگ زدن به هووهايش و خرده گرفتن بر آنان و ضايع نمودن حقوق

دارد. تمام چيزي كه در زندگي او وجود دارد و تمام هم و غم او همين است و  وا مي
 بس.

چار غيرت و حسادت شده است؛ چرا كه من هرگز منكر اين حقيقت نيستم كه او د
گزيد. اين يك پديده طبيعي و  فشرد و مي غيرت و حسادت، قلب جوان و عاشق او را مي

اي سرشار،  چون عايشه كه داراي عاطفه باشد: دختراني هم بديهي براي دختران حوا مي
ادت باشند. گهگاه همين حس احساساتي لطيف و لبريز از نشاط، طراوت و سرزندگي مي

 داشت. او را به ارتكاب اشتباه وا مي صو عشق نسبت به پيامبر
را از نوشيدن عسل نزد زينب  صالمؤمنين حفصه هماهنگ نمود تا پيامبر يك بار با ام

188Fـ هوو و رقيب عايشه ـ باز بدارند، تا بيش از ديگران نزد زينب نماند

1. 
به جز داستان  صسر پيامبراما به راستي، آيا در زندگي و همراهي طوالني اين دو هم

يكي دو روز پيامبر را از نوشيدن عسل  يابيم؟ اگر عايشه صديقه عسل، چيز ديگري نمي
نزد زينب محروم نموده، ولي بارها و بارها به فضيلت زينب گواهي داده است، در مورد 

 او گفته است:
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كه از او بيشتر چنين كسي  دارتر، باتقواتر و راستگوتر از زينب و هم هرگز زني دين«
 .189F1»ام دارتر باشد و بيشتر صدقه دهد، نديده رابطه خويشاوندي را برقرار نمايد، امانت

فرموده است: از ميان شما كسي  صپيامبر«چنين روايت نموده است:  در مورد او هم
هرگاه در  صپس از درگذشت پيامبر». پيوندد كه دستش درازتر باشد زودتر به من مي
كرديم، تا درازي  هايمان را پاي ديوار دراز مي شديم، دست هم جمع ميخانه يكي كنار 

كرديم تا اين كه زينب درگذشت. او زني  آنها را مشخص كنيم. ما مدام اين كار را مي
از دراز بودن  صقد بود و از ما درازتر نبود. در اين زمان دانستيم كه منظور پيامبر كوتاه

ماند،  ها بيدار مي گرفت. شب بود. مدام روزه مي دست، صدقه دادن است. او زني صالح
ساخت و سپس همه آنها  كرد و مشك مي ها را دباغي مي ساخت. پوست صنايع دستي مي

190Fنمود را در راه خدا صدقه مي

2. 
المؤمنين عايشه صديقه در تصوير احساسات و عواطف و ابراز غيرت  بنابراين ام

با او  صمندي از پيامبر كرد و در بهره خويش نسبت به زينب كه با او همدوشي مي
 نمود، كامالً صادق است. رقابت مي
چنين در حق زينب صادق بود و زماني، پس از مرگ وي (زينب) به فضيلت و  او، هم

پرداخت،  آن كسي كه مورد ستايش مردم بود، مدام به عبادت مي«تقواي او اعتراف نمود: 
 .».و پناهگاه يتيمان و بيوگان بود، رفت ..

رو ما حق نداريم قصه غيرت و حسادت را ذكر كنيم و رشته سخن را در مورد  از اين
هاي عايشه نسبت به هووي خويش، چشم  آن به درازا بكشيم و در كنار آن از ستايش

 بپوشيم.
با هر زني، آتش غيرت و حسادت مشتعل شده از عشق خالصانه و پاك و زالل نسبت 

ردازد. اما او با اخالق ايماني و داعيانه خود، به هر پ به شوهر بزرگ به كشمكش مي
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شود،  دهد. او نسبت به هووي خود دچار غيرت و حسادت مي صاحب حقي، حقش را مي
گشايد و برايش به منزله يك خواهر و يك  گذرد كه در قلبش را براي او مي اما ديري نمي
پاي  ، خوش اخالقي و پابهشود. با وجود تداوم يافتن غيرت و حسادت گر مي همراز جلوه

سان به منادي ايمان، تزكيه، تطهير و تعالي  يابد و بدين آن حركت نمودن نيز تداوم مي
 گويد. روح، لبيك مي

كرد و  درنگ توبه مي نمود، بي هرگاه غيرت و حسادت او را از راستاي راه خارج مي
. روزي گفت: در ستود شنيد كه مدام صفيه را مي مي صخواست. از پيامبر آمرزش مي

 مورد صفيه همين تو را بس كه قدكوتاه است.
عايشه! سخني گفتي كه اگر در دريا انداخته «خشمناك شد و فرمود:  صپيامبر خدا

 .191F1»كند شود، آن را آلوده و بدبو مي
 .! من چيزي گفتم كه در او وجود دارد!صعايشه گفت: اي پيامبر خدا

در او وجود نداشت، در واقع به او تهمت  گفتي كه فرمود: اگر چيزي مي صپيامبر
 زده بودي.

 كنم. برايم آمرزش بخواه. عايشه صديقه گفت: اي رسول خدا! من توبه مي
دانست كه غيرت و حسادت عايشه، چيزي نيرومندتر از اراده او است.  مي صپيامبر

اس، سرشته آورد؛ چون خداوند طبيعت او را بر همين اس بنابراين او را معذور به شمار مي
 است.

از خانه عايشه خارج شد و به بقيع براي زيارت قبرها  صروايت شده كه: شبي پيامبر
نزد يكي ديگر از همسران خود رفته است.  صرفت. عايشه صديقه گمان كرد كه پيامبر

بنابراين او را دنبال نمود. چون پيامبر را كنار قبرستان بقيع ديد از گمان نادرست خود 
! پدر و مادرم فدايت، من صاي رسول خدا«پشيمان شد و گفت:  صامبرنسبت به پي

 ».دنبال حاجت خودم هستم و تو در پي خواسته پروردگارت هستي
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 ».اين عايشه است«گفت:  صدر همين حال يكي از اصحاب او را ديد و رو به پيامبر
192Fكرد توانست اين كار را نمي گفت: واي بر او! اگر مي صپيامبر خدا

1. 
، مبتني بر اين كه غيرتي كه به طور صجمله، نوعي تأييد است از سوي پيامبراين 

زند، با قصد و اراده خود او نيست، بلكه چيزي فراتر از  ناگهاني در قلب عايشه موج مي
تواند آن را پس بزند و از  اراده او است كه خداوند در فطرت او نهاده و بنابراين او نمي

 خود دور كند.
خصيت عايشه از يك سو ميان غيرت و حسادت و از سوي ديگر ميان اين تعادل ش

ستايش و اعتراف به فضيلت ديگران، صرفاً در خصوص زينب نبود، بلكه نسبت به ديگر 
 جريان داشت. صزنان پيامبر

 صخود را به پيامبر» بني مصطلق«به عنوان نمونه، جويريه بنت حارث بزرگ بانوي 
مالي دريافت نمايد و خود را از اسارت بردگي آزاد سازد.  كند، تا از او كمك نزديك مي

دهد و از اين بانوي زيبا و عزيز، نسبت به  بيند غيرت به او دست مي اما تا عايشه او را مي
شود. درباره جويريه مي  ، دوست عزيز و گرانبهاي خود دچار ترس و دلهره ميصپيامبر

شد. روزي نزد  اش مي ديد، شيفته را مي او زني مليح و شيرين بود. تا كسي او«گويد: 
آمد، تا از او براي فديه خود كمك بخواهد. به خدا سوگند تا او را دم در  صپيامبر خدا

در وجود او همان چيزي را  صاتاقم ديدم، از او چندشم آمد. چون دانستم پيامبر خدا
 .193F2»ام خواهد ديد كه من ديده

ج و نهايت اظهار تعادل در روحيه او است؛ المؤمنين عايشه، بيانگر او اين سخن ام
كند.  اش را توصيف مي انگيز، زيبايي ستايد و با بياني بديع و دل چون اوالً او را مي

دهد. ثانياً احساسات و عواطف خود  سان صداقت خود را در حق جويريه نشان مي بدين
 صاين كه مبادا پيامبر دارد كه در غم و اندوه كند و اظهار مي را نسبت به او نيز بيان مي
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او را بر عايشه ترجيح دهد، از جويريه متنفر شده است. بنابراين در حق خود نيز صداقت 
گذرد كه براي عموم مردم فضيلت و بركات  دارد، و روراست است. اما  ديري نمي

چون پيامبر با او ازدواج نمود ـ او از بين مصطلق «گويد:  كند و مي جويريه را اعالم مي
ود ـ مردم اسيراني را كه از اين قبيله در دست داشتند، آزاد نمودند. خداوند به وسيله ب

اش از او  شناسم كه براي قوم و قبيله جويريه صد خانواده را آزاد نمود. هيچ زني را نمي
 .194F1»تر باشد بابركت

. نيز منزلت و جايگاهي را كه عايشه نزد پيامبر داشت، دريافته بودند صزنان پيامبر
داشتند و  صبدين جهت برخي به خاطر عشق و عالقه و احترامي كه نسبت به پيامبر
 برخي ديگر از روي اطاعت و فرمانبرداري، به اين قضيه تن در داده بودند.

المؤمنين سوده بنت زمعه، هنگامي كه سالخورده شد و سنش باال  به عنوان مثال، ام
ه ديگران. عايشه خود نيز از روحي متعالي و رفت، شب خود را تنها به عايشه بخشيد نه ب

بزرگ برخوردار بود. نسبت به محبت و دوستي سوده سپاسگزار بود و به اين كار خوب 
دوست ندارم روز قيامت در پوست كسي باشم «گفت:  نمود و مدام مي او اعتراف مي

 .195F2»(يعني هنگام حساب در كنار او باشم) به جز سوده
شود  دست به دامن عايشه مي ،كند. بنابراين را عصباني مي صروزي صفيه پيامبر خدا

ممكن است پيامبر را از من راضي كني و در عوض روزم «گويد:  برد و مي و به او پناه مي
 .»(نوبتم) مال تو باشد؟

                                           
 االستيعاب في معرفه االصحاب؛ االصابه؛ سيره ابن هشام. -1

. منظور عايشه اين است كه سلوك و رفتار سوده را 324، ص 4االستيعاب في معرفه االصحاب، ج  -2
 ار دارد.اي كه گويي در پوست او قر داشته باشد، به گونه
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افتد و با دوست خود  گويد: بله. و پس از آن شاد و خوشحال راه مي عايشه صديقه مي
كند كه از پيامبر  تا اين شب را با او خوش باشد. ولي فراموش نميشود  رو مي پيامبر روبه

196Fدهد بخواهد از صفيه گذشت كند و پيامبر هم جواب مثبت مي

1. 
بينيم كه در بستر مرگ قرار دارد. براي واپسين ديدار و  المؤمنين ام حبيبه را مي اكنون ام

ام حبيبه در لحظه مرگ « گويد: خواهد. عايشه خود مي آخرين وداع، عايشه صديقه را مي
افتد ميان ما  مرا فرا خواند و گفت: ممكن است مسائلي كه معموالً بين هووها اتفاق مي

هم اتفاق افتاده باشد. بنابراين حاللم كن. من حاللش كردم و برايش آمرزش خواستم. به 
من گفت: شادم كردي. خدا شادت كند! پس از آن براي همين منظور دنبال ام سلمه 

 ».رستادف
بينيم كه عايشه اين طور نبوده كه در زندگي هم و غمي جز حسادت  بنابراين مي

نداشته باشد. او در عشق ورزيدن خود، در احساسات و عواطف خود و در غيرت و 
 داد. عيار بود و با هووهاي خود يك خانواده را تشكيل مي حسادت خود يك زن تمام

شدند و در كنار پيامبر با  نزديكي جمع مي صمبركند كه همه زنان پيا خود او نقل مي
رفتند و پيامبر در كنار  هايشان مي پرداختند. پس از آن همه به خانه نشيني مي هم به شب

 ماند. كسي كه شب نوبت او بود، باقي مي
آنان، همه زناني نيك، عابد و پرهيزگار بودند. گاه غيرت و حسادت آنان را به حركت 

رو  نمود. از اين نيز مصالح دين و دعوت آنان را به جستجو تحريك ميداشت و گاه  وامي
دادند و گهگاه نيز سخنان و روايات  بود كه گهگاه همه در مورد روايتي يك نظر مي

 نمودند. همديگر را تصحيح مي
خواند. از او در  روايت شده كه: عبداهللا بن زبير پس از نماز عصر دو ركعت نماز مي

اين كار را  صعايشه برايم روايت نموده كه پيامبر خدا«شد، گفت:  اين مورد سئوال
كساني كه از عبداهللا بن زبير سئوال نموده بودند نزد عايشه رفتند و از ». انجام داده است

                                           
 .121، ص 5منتخب كنز العمال، ج  -1
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طور برايم روايت نمده است، ولي به  او پرسيدند. عايشه در جواب گفت: ام سلمه همين
نزد ام سلمه  ،دو ركعت را خوانده باشد. بنابراين ام پيامبر اين وقت نديده خدا من هيچ

ام  رفتند و از او پرسيدند. ام سلمه چنين پاسخ داد: خدا به عايشه رحم كند! من به او گفته
 ».خواند، اما بعداً مردم را از آن منع نمود كه پيامبر در آغاز اين دو ركعت را مي

برخوردار بود، كانون  هاي زيبايي كه شخصيت او با خصلت لبدين سال عايشه
در قلب خود چنين  صبود. آنان ديافتند كه چرا پيامبر خدا صتوجه همسران پيامبر

 جايگاه بلندي به او اختصاص داده است.
نيز فضيلت، اخالق و رسايي و زيبايي سخن او را شناختند. به همين  ش صحابه

بياورند. بيشتر  صمبردادند هداياي خود را در نوبت عايشه براي پيا خاطر، ترجيح مي
سئوال كنند؛ چه مرد، چه  صكساني كه دوست داشتند در مورد برخي از مسائل از پيامبر

يافتند، مشكل  آمدند. آنان اگر پيامبر را نمي زن، به جاي ديگران، به اتاق عايشه صديقه مي
اد يا اين د دانست و جواب مي گذاشتند و او با پاسخ آن را مي خود را با عايشه در ميان مي

 گفت: منتظر باشيد تا پيامبر بيايد... . كه مي
جا كه او همسر پيامبر بود و زندگي شيريني داشت، در همه مناسبات ميان زنان  از آن

بينيم او در  جايگاه خاصي داشت و يا شايد جايگاه نخست به او اختصاص داشت. مي
دختر » «گويد عروس مقدم است. ميخانواده  عروسي فارعه بن أبي امامه (اسعد بن زراره) بر

 چه گفتيد؟ ت:گف صيتيمي از انصار را به خانه شوهر برديم. چون بازگشتيم پيامبر خدا
 گفتم: او را تحويل داديم و برگشتيم.

فرمود: انصار، مردماني شيفته سرگرمي و غزل هستند. عايشه! چرا نگفتي  صپيامبر
 (چرا ابيات زير را نخواندي؟)
 فحيونا نحييكم اكمأتيناكم أتين

 ما حلت بواديكم لوال الذهب األمحر
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197Fما سنت عذرايكم ولوال  احلنطه السمراء

1 

اش با خداوند خوب و عميق است و  بينيم كه عايشه همزمان هم رابطه بدين سان مي
اش با مردم خوب و دوستانه است. بنابراين او تجسم كامل يك زن مسئول است  هم رابطه

 دهد ... . اخالق خود به مردم آموزش ميكه با اعمال و 
 

 عايشه در عرصه دعوت و فعاليت ديني

نهايت دوست داشت. دعوت مردم به سوي دين خدا  را بي صعايشه صديقه، پيامبر
رو  داشتني بود. از اين گرفت، براي او بسي دوست انجام مي صكه به وسيله پيامبر خدا

ابالغ و رساندن آن به مردم، تمام كوشش خود  آن را اساس زندگي خود قرار داد و در راه
 شود: را صرف نمود. دعوت در زندگاني عايشه صديقه به دو مرحله تقسيم مي

 صمرحله يكم: در حيات پيامبر
 مرحله دوم: پس از درگذشت او.

 اي برخوردار است. ها و خصوصيات ويژه هر يك از اين دو مرحله از شاخص

 صمرحله نخست: در حيات پيامبر

شود. علم و  نسبت به مرحله بعد متمايز مي صاين مرحله با كسب علم از پيامبر
دهد. بدين جهت عايشه  دانش نه تنها توشه، بلكه عنصر اصلي دعوت را تشكيل مي

 پرداخت: صديقه از چندين كاال به كسب علم مي

 حفظ نمودن -1

                                           
» االوسط«؛ بيت دوم و سوم را طبراني در 374، ص 4؛ االصابه، ج 253، ص 3صحيح بخاري، ج  -1

 آورده است.
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داد، حفظ  م ميگفت، انجا مي صآموز زيرك و زرنگ بود! هرچه پيامبر او يك دانش
درنگ سخن  آمد، بي اي پيش مي سپرد. تا جايي كه هرگاه مسأله كرد و به خاطر خود مي مي

نمود. از  آورد. او بعدها چيزهاي زيادي را از حفظ روايت مي يا عمل پيامبر را به ياد مي
چون يك آيه «) حديث روايت كرده است. در مورد قرآن گفته است: 2210( صپيامبر

كرديم و  شد، حالل و حرام و امر و نهي آن را حفظ مي نازل مي صپيامبر خدادر زمان 
 .198F1»كرديم خود آن آيه را حفظ نمي

كرده، بكله  شود كه الفاظ و كلمات همه آيات را حفظ نمي از اين سخن او روشن مي
مفاهيم اساسي آيات و اهداف موردنظر آنها و نيز احكام و دستوراتي را كه از آنها به 

 نموده است. آمده، حفظ مي مي دست

 نگري در كسب علم پرسش و ژرف -2
پرسيد.  المؤمنين عايشه در مورد مطلبي كه برايش پوشيده مانده بود، مرتب مي ام

كرد. عشق به علم و  دانست از جستن و پرسيدن كوتاهي نمي بنابراين هرگاه چيزي را نمي
ب ميزان بيشتري از علم بود. روايت دانش او را شيفته خود نموده بود. مدام در پي كس

 گردد. فرمود: كسي كه در روز قيامت محاسبه شود، هالك مي صكند: رسول خدا مي
 گويد: من گفتم: عايشه صديقه مي

فرمايد: انسان به زودي به آساني  ! مگر نه اين است كه خداوند ميصاي رسول خدا«
 ».محاسبه خواهد شد

(ي اعمال و گناهان) است، اما كسي كه در فرمود: عايشه! اين عرضه صپيامبر
199Fشود ترديد هالك مي حساب مورد مناقشه قرار گيرد، بي

2. 

                                           
 .106ريال ص  3اعالم النساء، ج  -1
 .108-206، صص 6مسند امام احمد بن حنبل، ج  -2
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هاي  داند، از جمله خصلت دانست كه جستن و پرسيدن چيزهايي كه انسان نمي او مي
شود  زيبا و نيكوي انسان مسئول است. جهالت و ناداني نيز يك عيب زشت محسوب مي

چنين  جستن و فراگيري آن را از خود بزدايد و پاك كند. او همتواند با  كه انسان مي
ترين عيب، اين است كه انسان از جستن و پرسيدن، خجالت بكشد و  دانست كه زشت مي

چنان  بدين جهت در برابر جهالت و ناداني خود در بزرگ غرو و تكبر را ببندد و هم
ردم برمال شود. در اثر نيز آمده: آدم كه روزي جهالت او براي م جاهل و نادان بماند، تا اين

ستود و  تواند علم حاصل كند. به خاطر همين زنان انصار را مي خجول و متكبر نمي
 گفت: مي

 داشت. خدا رحمت كند زنان انصار را. حيا و شرم، آنان را از تفقه در دين باز نمي
ن زمان، داخل شد. او در اي صدر زمان نوجواني به خانه پيامبر لعايشه صديقه

هم از نظر سني كوچك بود و هم از نظر علمي در سطح پاييني قرار داشت. نُه سال با 
پيامبر به سر برد. با اين كه در اين نُه سال از نظر سني كوچك بود، باز هم چيزهاي 

تر، به فهم و درك آنها كوشيد. پس از آن  زيادي به خاطر سپرد و حفظ نمود و از آن مهم
گير و  هاي پي وجوگري ها و جست و آگاهي سرسختانه خود و جستن به لطف هوشياري

گفته بود يا جلوي  صچه را كه پيامبر دانست همه آن مداومش نسبت به مطالبي كه نمي
 او انجام داده بود،به ديگران منتقل نمود.

آمد، پيامبر به او گفت: تو  صگويد: زني سالخورده به نام حسانه مزني نزد پيامبر مي
 ستي؟كه ه

 ام. گفت: من جثامه مزني
 اي. چطوري؟ پس از ما چطور بوديد؟ پيامبر گفت: نه، تو حسانه

 .!صزن گفت: خوبيم. پدر و مادرم فدايت! اي رسول خدا
 كني؟ گفتم: چرا به يك عجوزه اين همه توجه مي صچون زن خارج شد به پيامبر
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ايان قديمي جزو ايمان آمد. دوستي با آشن پيامبر گفت: زمان خديجه او نزد من مي
200Fاست

1. 
گفت: اجازه دهيد  صكند كه: مردي اجازه ورود خواست، پيامبر چنين روايت مي هم

بيايد. آدم بسيار بدي است. شخص چون وارد شد پيامبر به نرمي با او صحبت كرد. چون 
ها را در مورد او زدي و  ! ابتدا آن حرفصگفتم: اي رسول خدا صرفت، من به پيامبر

 .آن با اين نرمي با او صحبت كردي! پس از
پيامبر فرمود: عايشه! كسي كه مردم او را از ترس بدزباني اش رها كرده باشند، نزد 

201Fخداوند بدترين جايگاه را دارد

2. 
كرد. روزي گفت: اي رسول  سئوال مي صاو در مورد تفسير قرآن نيز از پيامبر خدا

 ! در اين آيه:صخدا

تُةَن ﴿ ۡۡ ُۡ َۡ مۡ َّ ُۡةَن ََٱ ُم مهمۡم َ�ٰ ُّ ََ ُّۡهۡم إمَ�ٰ 
َ
َ ٌَ َۡ ُم ََ قُُۡةُُُهۡم  َّ ۠  َءاتَةآ   .]60[المؤمنون:  ﴾٦ََ

دهند، در حالي كه دلهايشان لرزان و هراسان است از اين كه  چه را مي دهند، آن آناني كه مي«
 . »گردند به سوي پروردگارشان باز مي

كند شراب  كند، زنا مي ه دزدي مي! آيا منظور همان شخصي است كصاي رسول خدا
 ترسد؟ خورد، در حالي كه از خدا مي مي

خواند، روزه  نه، دختر ابوبكر صديق! او همان شخصي است كه نماز مي«فرمود: 
 .202F3»ترسد گيرد و باز هم از خداوند ـ عزوجل ـ مي مي

 حضور در مجالس علمي پيامبر همراه با ساير زنان -3

                                           
 .279، ص 4في معرفه االصحاب، ج ؛ االستيعاب 116، ص 5منتخب كنزالعمال، ج  -1
 . 159، ص 6مسند امام محمد بن حنبل، ج  -2

 .159، ص 6مسند امام احمد بن حنبل، ج  -3
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شد. از  حاضر مي صبا ساير زنان به مجالس علمي پيامبر المؤمنين عايشه همراه ام
به فهم خود، عمق بيشتري  صهاي پيامبر خدا كرد و با پاسخ هايشان استفاده مي پرسش

كردندن، با  زنان مؤمني را كه به سوي او مهاجرت مي صگويد: پيامبر خدا بخشيد. مي مي
 داد: اين آيه مورد آزمايش قرار مي

ّهَه۠ ٱ�ّ ﴿
َ
ُ م َشۡ� َ�� ّّ مل ِ َۡ

ۡۡ
م ۡۡ ُ ن ّ� ُ

َ
ُ � ََِك َ�َ ۡۡ م ََۡ۠ ُِ ُه ٰ ََ َم ۡۡ ُُ

ۡ ََ ٱۡ ۠ َء َُ ّ إمأَا  َۡ  ٔٗ ُم َ� َُۡ�مۡ� ََ  ۠
 ّۡ ۡمهم ُُ َۡ

َ
ُ ََ  ّۡ ۡهم َم ۡۡ

َ
َ َ َۡ ٓ َع ُُ َِ من َِ ُۡ ٖۡ َه َُۡهَ�ٰ م ِ ََ َم

ۡ
َ� َۡأ ََ  ّۡ ُه ََ ٰ َد َۡ

َ
ُ َۡ ۡۡ َ� َهۡقُت ََ  ََ ۡم ِۡ َۡ �َ ََ �َ ََ  

َ ۡۡصم َٞم َه َّحم ةَٞ  ُُ ََ  َ ّّ و إمّن ٱ َ ّّ ّۡ ٱ َتۡغُمۡر َُۡه َۡ ََٱ  ّۡ ُه ۡۡ م ََۡ۠ ََ ُرَٖف  ۡۡ ََ  .]12: ممتحنةـال[ ﴾١ََِك �م 
اي پيامبر! هرگاه زنان مؤمن نزد تو آمدند تا با تو بيعت كنند كه چيزي را شريك خدا «

دروغ فرزنيد را به خود و  نسازند و دزدي نكنند و زنا نكنند و فرزندان خود را نكشند و به
شوهر خود نسبت ندهند و در كار نيكي از تو نافرماني نكنند، پس با آنان بيعت كن و برايشان از 

 . »خدا آمرزش بخواه كه خدا آمرزنده مهربان است
كرد، پيامبر  گويد: هريك از زنان مؤمن كه به اين شرايط اعتراف مي عايشه صديقه مي

با تو بيعت كردم. اين عمل صرفاً به وسيله سخن صورت فرمود:  به او مي صخدا
وقت در هنگام بيعت گرفتن دست پيامبر با دست  گرفت، اما به خدا سوگند كه، هيچ مي

بر اين «نمود:  تنها با اين سخن خود با آنان بيعت مي صزني برخورد نكرده است. پيامبر
 .203F1»چيز با تو بيعت كردم

 صكند كه: هند دختر عتبه زن ابوسفيان نزد پيامبر خدا چنين روايت مي المؤمنين هم ام
قدر خرجي به من  ! ابوسفيان آدم بخيلي است. آنصاي رسول خدا«آمد و گفت: 

دهد كه من و فرزندانم را كفايت كند. اگر بدون اطالع او مقداري از پول او را بردارم،  نمي
 شوم؟ آيا گناهكار مي

                                           
، 3؛ سيره ابن كثير، ج 220، ص 3از ابن كثير؛ صحيح بخاري، ج  353، ص 4تفسير القرآن العظيم، ج  -1
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204Fو فرزندانت را كافي باشد، از مال او بردارقدر كه تو  فرمود: آن صپيامبر خدا

1. 
سيده عايشه به حكم زن بودن خود، در خصوص شناخت احكام مخصوص زنان كه 

در مورد آنها سئوال شود، به نسبت ساير  صبه ندرت ممكن است جلوي مردان از پيامبر
دند و در آم مي تري برخوردار بود. زنان به خانه عايشه صحابه از موقعيت برتر و نزديك

پرسيدند. عايشه به هنگام پرسيدن حضور  مي صمورد احكام حيض و نفاس از پيامبر
كند كه: روزي فاطمه بنت أبي  سپرد. روايت مي داشت. بنابراين پاسخ را به خاطر مي

 پرسيد: صحبيش از پيامبر خدا
رها  شوم. آيا نماز خواندن را شوم و بنابراين پاك نمي من زني هستم كه استحاضه مي

 كنم؟
آيد. بنابراين چيزي  پيامبر فرمود: اين خونريزي (در اثر پارگي يك رگ) به وجود مي

جداي از خود حيض است. هرگاه زمان عادت ماهانه فرا رسيد، نماز مخوان و چون به 
205Fمقدار آن، مدت زمان سپري گرديد، خونها را شستشو بده و نماز بخوان

2. 
جا  اد با زنان به جزئيات اين قبيل مسائل بپردازد. ايند اجازه نمي صگاه شرم به پيامبر

گرفت و مطلبي راكه  آمد، مهار سخن را به دست مي بود كه سيده عايشه به صحنه مي
دريافته بود، به صورت  صخودش با هوش و استعداد زيركانه خود از سخنان پيامبر

 داد. مفصل براي زن توضيح مي
اعدگي از او پرسيد: چگونه بعد از قاعدگي غسل آمد و در مورد ق صزني نزد پيامبر

 گفت: يك قطعه پشم يا پنبه بازدارنده بگير و با آن وضو بگير. صكند؟ پيامبر
 ، چگونه با آن وضو بگيرم؟صزن گفت: اي رسول خدا
 فرمود: با آن وضو بگير.

 چگونه با آن وضو بگيرم؟ صزن دوباره گفت: اي رسول خدا

                                           
 .316، ص 2، البخاري، ج 604سيره ابن كثير، ج ، ص  -1
 .65، ص 1صحيح بخاري، ج  -2
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 و بگير.فرمود: با آن وض صپيامبر
گويد: من به مقصود پيامبر پي بردم، بنابراين آن زن را به سوي خود  عايشه صديقه مي

206Fكشيدم و به او ياد دادم

1. 
سئوال  صآمدند و از پيامبر گاه از زناني كه مي هيچ لالمؤمنين عايشه خانه ام

ت دارد؛ ترديد، اين قضيه به جايگاه خاص عايشه نزد زنان دالل كردند، خالي نبود. بي مي
آمدند. عايشه نيز از زنان  اغلب به خانه او مي صچون به جاي ساير همسران پيامبر

نمود. حتي گاه سرگرم آلت ريسندگي يا كار ديگري بود. با اين وجود،  استقبال مي
به آن شخص، باز  صمشغوليت او را از پي بردن به سئوال يا حفظ پاسخ پيامبر

 صدختر ثعلبه زن اوس بن صامت به خانه پيامبر كند كه خوله داشت. روايت مي نمي
بود. زن با فرزندان خود آمد و  صآمد. عايشه مشغول شستن يك قسمت سر پيامبر

، شوهر من نابينا و فقير است. چيزي ندارد. پس از آن به شكوه صگفت: اي رسول خدا
207Fو گاليه از شوهرش پرداخت و اين كه با او ظهار نموده است

عايشه  در اين لحظه  .2
چرخيد و به شستن قسمت ديگر سر پيامبر مشغول شد. خوله نيز چرخشي زد و داستان 

سر خود را بلند كرد و گفت: من تنها اين را  صخود را دوباره از سر گرفت. پيامبر خدا
 اي. دانم كه بر او حرام شده مي

 كنم. مي است به خداوند شكايت اي كه به من و فرزندانم رخ داده زن گفت: از فاجعه
در اين زمان عايشه مشاهده نمود كه چهره پيامبر دگرگون شد و به زن گفت: برو 

 عقب، برو عقب.
هوشي به سر برد. چون وحي به پايان  حالي و بي زن دور شد. پيامبر مدتي در بي

 رسيد، گفت: عايشه، زن كجاست؟

                                           
 .270، ص 4صحيح بخاري، ج  -1
گويد: تو بر من مانند پشت مادرم حرام هستي. بنابراين با  ظهار، اين است كه شخص به زن خود مي -2

 كنم. تو مقاربت نمي
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 عايشه زن را صدا زد. پيامبر اين آيه را بر او خواند:

ُم ﴿ ََ  َۡ ۠ و إمّن قَ َُ ُۡ ََ َُ َ۠ ََ ُع  َُ ِۡ َ ُ ُ ّّ ََٱ م  ّّ َت م  إمَ� ٱ َۡ َ ۡ ََ َه۠  ُم َۡ َۡ َُۡك �م  َم تم تَُدٰ
َّ ََ ٱ ُ قَۡة ّّ َع ٱ

 �ٌ ُمَُعۢ َِصم ََ  َ ّّ  .]1: مجادلةـال[ ﴾١ٱ
كند و به خدا  محققاً خداوند سخن آن زن را شنيد كه با تو درباره شوهرش مجادله مي«

 . »شنود. خداوند شنوا و بيناست د و خداوند گفتگوي شما را مينماي شكايت مي
داد كه  كرد و آنان را تذكر مي به زنان تأكيد مي صسيده عايشه در مجالس پيامبر

208Fشنوند، حفظ كنند و بفهمند. حبيبه دختر ابوسفيان مي صمطالبي را كه از پيامبر

روايت  1
ود: هر زن و مرد مسلماني كه سه كودك آمد و فرم صكند كه: نزد عايشه بودم؛ پيامبر مي

گويند: بايد پدر و  شود: به بهشت وارد شويد. مي از آنان بميرد، به كودكان گفته مي
شود: شما و پدرانتان داخل شويد.  مادرمان داخل شوند. در مرتبه سوم يا چهارم گفته مي

 عايشه صديقه به من گفت: شنيدي؟
 گفتم: بله.

209Fگفت: پس آن را حفظ كن

2. 

 هاي عمومي حضور در مناسبت -4
المؤمنين عايشه در مدينه، مجاور مسجد و چسبيده به آن بود. از منبر  خانه ام

فاصله چنداني نداشت. اين پديده سبب شده بود از بيشتر رويدادها و حوادث  صپيامبر
در آن روزگار،  صجاري به آساني آگاهي و شناخت كسب كند؛ چون مسجد پيامبر

جا صورت  رفت؛ قانونگذاري و صدور حكم در آن ويدادها به شمار ميصحنه كليه ر
آمدند. همه اين  جا مي ها و نمايندگان قبايل به آن شد. هيأت جا نازل مي گرفت. قرآن در آن مي

                                           
. المؤمنين ام حبيبه است اين ابوسفيان غير از ابوسفيان بن حرب است. دخترش حبيبه نيز غير از ام -1

 اين حبيبه خدمتكار سيده عايشه بوده است.

 .270، ص 4االصابه، ج  -2
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اش با مسجد، استقرار خود او در خانه  مسائل در برابر ديدگاه عايشه قرار داشتند. نزديكي خانه
اش مهبط وحي ناميده  اي كه خانه دن جبرئيل غالباً در خانه او ـ به گونهبه حكم حجاب، فرود آم

ها به او كمك كرد، تا بيشترين مقدار از علم و دانش را از پيامبر  شد ـ همه و همه اين مي
مقدار بيشتري از علم  صدريافت كند. حتي كه بعدها نسبت به همه صحابه از پيامبر صخدا

كردند، و  اي بودند كه از بقيه علم كسب مي ي از صحابه به گونهدريافت نموده بود، چون برخ
 زد. نمودند. اما عايشه به ندرت دست به چنين كاري مي روايت مي

افتادند، بايد گفت كه عايشه در بسياري  در خصوص رويدادهايي كه خارج از مدينه اتفاق مي
شد. به همين جهت او  همراه مي صبرشد، با پيام ها اگر قرعه به نام او بلند مي از سفرها و جنگ

 شاهد فتح مكه، حجه الوداع و ساير حوادث بزرگ بوده است.
كرده است.  بينيم كه عايشه صديقه پا به پاي كليه رويدادهاي دعوت، حركت مي بنابراين مي

الوداع، يا اين كه از دور  چون غزوه احد و حجه كرد، هم آفريني مي او، يا عمالً در حوادث نقش
210Fچون غزوه خندق و اظر بر امور بود، همن

هاي حوادثي كه از آنها  كه حداقل گزارش يا اين 1
 چون غزوات بدر، مؤته و خيبر. رسيد، هم فاصله داشت، به او مي

 امر به معروف و نهي از منكر -5
به مقوله امر به معروف و نهي از منكر  صدر زمان حيات پيامبر لعايشه صديقه

دانست و  كليه لوازم از قبيل احكام حالل و حرام و نيكي و بدي را مييازيد. او  دست مي
 شناخت. به همين جهت با خود عهد نموده بود، كه آنها را به مردم برساند. مي

نشست. بلكه شتابان و  گرفت و ساكت نمي گاه آرام نمي ديد، هيچ او اگر منكري مي
داشت. روايت است كه: يك بار همراه  داد و او از كارش باز مي سريع به آن فرد تذكر مي

 .با ام مسطح بيرون رفت. ام مسلح لغزيد و گفت: مرگ بر مسطح!

                                           
 .480، ص 3تفسير ابن كثير، ج  -1
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گفت: حرف بدي زدي. مردي را كه در جنگ بدر حاضر بوده،  لعايشه صديقه
211Fدهي! دشنام مي

1. 
روزي خنساء، شاعره معروف با موهايي كه از جلو، سرزده و ظاهر شده بودند، نزد 

 ايشه به او گفت:آمد. ع لعايشه
212Fاز اين چيز نهي نموده است صاي خنساء، رسول خدا

2. 
را  صداد كه احاديث پيامبر چنان كه پيش از اين گذشت، به حبيبه دستور مي هم

و عمل به آنها  صحفظ نمايد. راستي، چه معروفي سودمندتر از حفظ احاديث پيامبر
 است؟

 اجتهاد -6

                                           
 .496، ص 4االصابه، ج  -1
المؤمنين عايشه به او اين سخن را  ؛ البته داستان از اين قرار است كه : چون ام289، ص 4االصابه، ج  -2

ل سرگذشتي دارد. پدرم مرا به عقد مردي درآورد كه دانستم. اما اين عم گفت، پاسخ داد كه نمي
هايش را  اش تمام شد. نزد برادرم صخر آمدم. او پول داد. دارايي كرد و بر باد مي هرچه داشت تلف مي

به دو قسمت تقسيم نمود و قسمت بهتر را به من داد. باري ديگر شوهرم پول را به همان سرنوشت 
هايش را با من قسمت نمود و قسمت بهتر را به من داد.  م پولهميشگي دچار نمود. دوباره برادر

دهي؟ صخر  زنش به او گفت: اين بس نيست كه نصف پولت را به او بدهي كه قسمت بهتر را مي
 گفت:

 و هی التی ادحض عنی عارها والهللا ال امنحها رشارها
 واختذت من شعر صدارها و لو هلكت خرقت مخارها

دهم، در حالي كه او لكه ننگ مال را از من شسته است. اگر تباه  به او نميبه خدا قسمت بدتر را 
 دارد (به عالمت عزا). كند و قسمتي از موهايش را جلو نگه مي شوم او خمار خويش را پاره مي

 بنابراين، او به خاطر عزاي برادرش، موهاي سر خود را از جلو ظاهر نموده بود. (مترجم)
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با استناد به مطلبي كه از او فراگرفته بود، به  صالمؤمنين در حضور پيامبر خدا گاه ام
دانست كه وظيفه زن در قبال شوهر، آرايش خويشتن است.  پرداخت. او مي اجتهاد مي

 كند: تواند تزيين و آرايش خود را ترك دهد. روايت مي بنابراين، اگر زني شوهر ندارد، مي
شكل و قيافه خويله فرمود:  صروزي خويله بنت حكيم به خانه آمد. پيامبر خدا

 چقدر نامرتب و ژوليده است؟
پردازد. بنابراين او  ها به نماز مي گيرد و شب شوهر. روزها روزه مي گفتم: زني است بي

213Fاي كهنه و مندرس است چون پارچه هم

1. 
 كند: المؤمنين عايشه نقل مي امام بخاري از ام

و خورشت به او تقديم  به خانه آمد، ديگي روي آتش بود. مقداري نان صرسول خدا«
 .»مگر در ديگ گوشت نبود؟ د:جوشيد). فرمو شد (يعني غير از گوشتي كه در ديگ مي

سيده عايشه گفت: مقداري گوشت، كسي به بريره صدقه داده و سپس او آنها را به ما 
 خوري. هديه داده است. تو هم كه صدقه نمي

214Fفرمود: براي او صدقه و براي ما هديه است

2. 
هم صدقه  صدانست كه گوشت به بريره صدقه شده است، پيامبر ؤمنين ميالم ام
كرد، گوشت كامالً  ننمود؛ چون گمان مي صخورد. بنابراين گوشت را تقديم پيامبر نمي

 و براي همه صدقه است.
آمدند و مشكالت خود را با او در ميان  المؤمنين عايشه صديقه مي زنان، نزد ام

اگر خودش به موضوع آگاهي داشت، مشكل آن را حل و فصل  گذاشتند. متقابالً او مي
 شد. روزي حوالء به خانه آمد و گفت: مي صنمود وگرنه منتظر پيامبر خدا مي

چون عروسي كه به  كنم و هم المؤمنين! من هر شب از خوشبويي استفاده مي اي ام
تر شوهرم آيم و داخل بس كنم. مي شود، خودم را آرايش مي خانه شوهر فرستاده مي

                                           
 .291، ص 4االصابه، ج  -1
 با شرح نووي. 401-402، صص 9-10؛ مسلم، ج 243، ص 3صحيح بخاري، ج  -2
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اش را از من  شوم. با اين كار، خواهان خشنودي پروردگارم هستم. اما او چهره مي
كنم او از من  گرداند. فكر مي روم و او از من روي مي گرداند. من به جلوي او مي مي

 ».نفرت و كينه دارد
 بيابد. صعايشه صديقه پاسخ داد: سر جايت بمان تا پيامبر خدا

جا آمده است؟  كنم. اين فرمود: من بوي حوالء را حس مي به محض آمدن صپيامبر
215Fايد؟ از او چيزي خريده

1 
 عايشه صديقه گفت: نه، ولي او آمده، تا از شوهرش شكايت كند.

 به او گفت: چه شده حوالء؟ صپيامبر
تكرار كرد. پيامبر  صمطالبي را كه با عايشه صديقه در ميان گذاشته بود، براي پيامبر

 زن، به حرف شوهرت گوش كن و از او اطاعت نما. فرمود: برو ص
 گيرد؟  حوالء گفت: آيا پاداشي به من تعلق مي

مطالبي درباره حقوق شوهر بر زن و حقوق زن بر شوهر و پاداشي كه به  صپيامبر
216Fگيرد بيان نمود خاطر بارداري، زايمان و گرفتن كودك از شير، به او تعلق  مي

2. 
چه را از  كوشيد فرا بگيرد و آن ها، مي توسل به همه راهبدين سان عايشه صديقه با 

 آموزگار نخستين خود، محمد حبيب خدا، فرا گرفته بود، به ديگران بياموزد.

 صمرحله دوم: پس از پيامبر

عايشه صديقه در اين مرحله از زندگي خود، نقش خويش را در عرصه دعوت، نشان 
اي سرازير  بود كه براي كسب علم از هر گوشهداد. او كعبه آمال و ميعادگاه جويندگاني 

نمود. حافظه قوي و نيرومندش، در امر  گاه علم را كتمان نمي شدند. اما او خود، هيچ مي
به خاطر سپرده بود او را  صهاي مناسب پيامبر  گيري يادآوري مطالبي كه او از تصميم

 كرد؟ مي چه مطالبي را روايت صداد. راستي، او از پيامبر خدا ياري مي
                                           

 حوالء، زني مشكل فروش (عطار) بود. -1
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جا ذكر  توانيم كليه احاديثي را كه او روايت نموده، يا به مردم آموخته، در اين طبعاً نمي
هايي برچينيم:  توانيم از درخت تنومند مجموعه روايات او، خوشه كنيم. البته اين قدر مي

چنان  هايي كه فرزانگي، آگاهي و خلوص او را در راه گسترش دعوت اسالمي، آن خوشه
 سازد. آموخته بود، متبلور مي صپيامبر خدا كه از

 تشريح اصول عبادات -1
آموخت. در مورد  روش عبادات را به مردم مي صاو با بيان چگونگي عمل پيامبر

 شماري روايت نموده، از جمله: نماز، احاديث بي
نماز را با اهللا اكبر گفتن و خواندن الحمد اهللا رب العالمين ... آغاز  صپيامبر خدا«

برد و نه زياد پايين، بلكه معتدل  رفت، سرش را نه زياد باال مي نمود. هرگاه به ركوع مي مي
نمود، تا هنگامي كه راست نايستاده بود (به طور  بود. چون سرش را از ركوع بلند مي

خوند. دوست  رفت . بعد از هر دو ركعت، تشهد مي نمود) به سجده نمي كامل قيام نمي
گستراند و پاي  چون درندگان بگستراند. پاي چپ خود را مي را همنداشت بازوان خود 
اي كه در تشهد روي انگشتان  نمود. از نشستن روي پاشنه پا (به گونه راستش را نصب مي

نمود. نماز را با سالم  پا بنشيند و در حديث به عقب شيطان تعبير شده است)، منع مي
 .217F1»رساند گفتن به پايان مي

عايشه صديقه ثابت نموده كه براي روزه نفلي (مستحب)، نيت در خصوص روزه، 
كردن در شب لزومي ندارد و فردي كه روزه نفلي (مستحب) دارد، هر وقت كه بخواهد 

ام آمد و فرمود: آيا نزد شما  به خانه صگويد: روزي پيامبر خدا تواند آن را بخورد. مي مي
 چيزي (خوردني) هست؟

 گفتيم: نه.
 ام. صورت من روزهفرمود: در اين 

                                           
 .194، ص 6مسند امام احمد، ج  -1
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، مقداري خرماي روغني به ما هديه صروزي ديگر نزد ما آمد، گفتيم: اي رسول خدا
 ايم. شده، مقداري از آن را براي تو نگه داشته

فرمود: آن را نزديك كن (براي خوردن). صبح نيت روزه كرده بودم. بنابراين از آن 
218Fخورد

1. 
حضور خود وي در صحنه به مردم و  صدر زمينه حج با روايت عملكرد رسول خدا

خارج  صگفت: در حالي كه احرام بسته بوديم، با پيامبر خدا آموخت. مي مناسك را مي
219Fشديم

2. 
هاي ديگر روايت نموده است. هر كسي  شمار ديگري در اين زمينه و زمينه احاديث بي

 كرد. يآمد، اعم از تابعين يا صحابه و زن و مرد، برايشان حديث روايت م نزد او مي
 

 ادبيات -2
اي از  سرود، اما در حافظه خود، گنجينه عايشه يك اديب كامل بود. به ندرت شعر مي

شعر داشت. اين اشعار متعلق به شاعران بزرگ دوران جاهليت بود. تسلط كامل وي بر 
پرداخت،  شعر، در سخنوري به او استعداد خاصي داده بود. هنگامي كه به سخن گفتن مي

ديدند. البته، اين امر  شاعران و اديبان عصر، خود را در برابرش كوچك ميترين  بزرگ
شگفت نيست، چون بستر زندگي عايشه را در مراحل مختلف، اديبان بزرگ شكل 

هاي ادبي را كسب نمود. پدر در اعراب يك  اند. نخست در خانه پدر، همه زمينه داده مي
هاي ادبي پدر، به  داشت. اين ويژگيتبارشناس كامل بود. بر تاريخ عرب تسلط خاصي 

گذاشت، اين حركت  صطور كامل به دختر منتقل شدند. پس از آن كه پا به خانه محمد
گفت،  خود يك اديب كامل بود. هرچند شعر نمي صادبي تداوم يافت. حضرت محمد
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لم). نمود (جوامع ك اما زباني رسا و بليغ داشت. در جمالتي كوتاه، مفاهيم بلند را بيان مي
ديد. وانگهي، قرآن، كالم  در خانه شوهر، خود را آماج يك حركت ادبي مي عايشه

امد. كالمي كه  خداوند، صبحگاهان و شامگاهان، در خانه و در بستر او فرود مي
افتادند و ناچار به عظمت و اعجاز آن اعتراف  ترين اديبان در برابرش به كرنش مي بزرگ

هاي اعراب  انه وي مركز تجمعات و رفت و آمدها بود. هيأتنمودند. گذشته از اين، خ مي
اش بود و او به راحتي  آمدند. مسجد نيز كنار خانه از گوشه و كنار عربستان به مدينه مي

شد، بشنود و به خاطر بسپارد. اين  توانست سخناني را كه در مسجد رد و بدل م مي
به مسجد  صحضرت محمد آمدند، براي ديدار ها هنگامي كه به مدينه مي هيأت

اند و ميزان  پرداخته شتافتند. مسلماً در آغاز، سخنوران تواناي آنان به سخن گفتن مي مي
خلوص و فرمانبرداري خود را نسبت به پيامبر در قالب سخناني شورانگيز و رسا بيان 

را به داده و آنها  اند. عايشه نيز با حساسيت فراوان به اين سخنان گوش فرا مي نموده مي
 سپرده است. خاطر مي

زيسته است بدين معني كه  در يك فرهنگ شفاهي مي لبايد دانست، كه عايشه
كتابت و خواندن در آن فرهنگ، قرب و منزلتي نداشته و افراد باسواد از وجهه اجتماعي 

وگوها و  اند. در چنين فرهنگي، مغز مردم براي انتقال گفت خاصي برخوردار نبوده
ره به حافظه، از قدرت شاياني برخوردار است. عايشه نيز در اين سنت، مكالمات روزم

شد ، يا  گوي سبقت را از همه ربوده است. به ندرت از حافظه نيرومندش، مطلبي گم مي
 گرديد. موضوعي فراموش مي

هاي بياني مختلف و تسلط  نبوغ و توانايي او در زمينه زبان و بالغت و احاطه بر سبك
هاي گوناگون شعر، نثر، خطابه و امثال آن از او يك  عرصه ان جاهليت در بر ادبيات دور

اديب صاحب سبك ساخته بود. او زباني رسا و گفتاري نافذ و بليغ داشت. هرگاه 
انداخت.  ها چنگ مي كرد. بر دل نمود، توجه مردم را به خود جلب مي سخنراني مي
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افتادند. احنف بن قيس  ها به جوالن مي تپيدند و انديشه ها مي شدند. دل ها خيره مي چشم
 گويد: يك اديب مشهور است. او مي

طالب و ساير خلفا را  سخنراني ابوبكر، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي«
ام، اما سخن هيچ مخلوقي گيراتر، رساتر و زيباتر از سخني نيست كه از  تا به امروز شنيده

 .220F1»شد زبان عايشه خارج مي
مي كه معاويه پسر ابوسفيان در زمان خالفت خود نزد وي آمد، برخاست. هنگا

و ابوبكر و عمر ياد نمود و سپس از معاويه خواست  صخداوند را ستود. از رسول خدا
كه به آنان اقتدا كند و پا به پاي آنان حركت نمايد. پس از آن خاموش شد، اما معاويه 

چون او سخن بگويد، از سخنراني كردن  ند همپسر ابوسفيان از ترس اين كه مبادا نتوا
البداهه و به صورت ارتجالي، به سخن گفتن پرداخت. چون از  خودداري نمود، بلكه في

تا به امروز سخنراني رساتر  صخانه خارج شد گفت: به خدا سوگند پس از رسول خدا
221Fام تر از عايشه نديده و بليغ

2. 
زي معاويه با تأكيد از او پرسيد: زياد، زبان چه زياد بن ابيه از سخنوران مشهور بود. رو

 تر و رساتر است؟ كسي از همه مردم بليغ
المؤمنين عايشه دختر  اي، پس بدان كه زبان ام زياد گفت: يا امير! حاال كه سوگندم داده

 تر و رساتر است. ابوبكر از همه بليغ
گشود،  ر دري را كه ميمعاويه به عنوان تأييد نظر زياد افزود: درست است، به خدا ه

خواست آن را  بست اگر مي بست. و هر دري را كه مي خواست آن را ببندد مي اگر مي
222Fگشود بگشايد، مي

3. 

                                           
 .112، ص 3اعالم النساء، ج  -1
 .123، ص 3اعالم النساء، ج  -2
 .159صفه الصفوه، به نقل از نساء اهل البيت، ص  -3



  عايشه همسر، همراه همراز پيامبر  150

 

اين سخنوري عايشه، به ويژه در ماجراي شهادت عثمان به خوبي قابل مشاهده است. 
ثمان، از شود. عايشه در فاجعه قتل ع ردپاي اين پديده در صداي بم و بلند وي ديده مي

هاي وي در اماكن و شرايط  برداري نمود. سخنراني اين امتياز خدادادي، به خوبي بهره
آورد. اما رد اين سخنوري را در جاهاي ديگر  مختلف، در شنوندگان هيجاني گرم پديد مي

 توانيم بگيريم. در جايي پدرش را چنين توصيف نموده است: نيز مي
اي.  اند، تو دين را استوار نموده گران به دنيا پرداختهپدر! خدا به تو رحم كند! اگر دي

هايش  هايش فراخ گرديد و كناره هاي دين سست شد، شكاف به خصوص زماني كه پايه
چه ديگران بدان متمايل شدند، تو خودداري نمودي و به سوي  لرزيد و تكان خورد. از آن

زدي. از دنيا آن چه را كه آنان آن چه ديگران سستي و درماندگي نشان دادند، آستين باال 
بزرگ شمردند، تو كوچك شمردي. دينت را بر ديگر چيزها ترجيح دادي. آنان به سوي 
مهار امور سركشيدند و تو بر مركب احتياط نشستي. بنابراين دينت را نشكستي و 
فراموش ننمودي. اين بود كه در مسابقه، تير قمار تو برنده شد. تو از آن چه ديگران 

223Fكردند، سبك دوش شدي ساس سنگيني مياح

1. 
 باري ديگر كنار قبر پدر ايستاد و گفت:

هاي نيكت را بپذيرد! تو با روي برتافتن از دنيا، آن را  خدا تازه رويت كند و كوشش«
، صخوار نمودي و با اقبال خويش به آخرت، به آن عزت دادي. اگر پس از رسول خدا

ها نيستي، اما  ترين مصيبت نداري و در برابر بزرگ ترين رويدادها وجود در برابر بزرگ
بدون ترديد، كتاب خداوند مايه تسلي ما و جايگزين خوب تو خواهد بود. من با 

اش را عملي نمايد و با  خواهم وعده شكيبايي نمودن در فقدان تو، از خداوند صميمانه مي
ما از آن خداييم و به سوي  ترديد طلبك. بي دعا نمودن براي تو از او جايگزيني برايت مي
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خدا خواهيم رفت. سالم و رحمت خداوند بر تو باد! ما به خاطر از دست دادن تو هيچ 
 .224F1»كنيم نفرتي نداريم و تقدير را به خاطر فقدانت سرزنش نمي

داد،  عايشه انبوهي از واژگان را با خود به همراه داشت. اين گنجينه لغوي به او امكان مي
خواهد، شكل دهد. به خاطر اين بود كه در  ود را به هر صورت كه ميهاي خ سخنراني

انگيز و شورانگيز و در برخي مواقع آرام و روان  برخي مواقع سخنانش سخت هيجان
اي  نمايند. در پديد آمدن اين گنجينه لغوي، اشعار شاعران پيش از وي نقش عمده مي

يد تقريباً معاصر وي بود. از شاعران داشتند. از لبيد حدود هزار بيت شعر حفظ داشت. لب
گويد: هر اتفاقي  اش عروه مي قبل از لبيد نيز اشعار فراواني در حافظه داشت. خواهرزاده

 گفت.  اش شعر مي افتاد، عايشه درباره كه مي
كرد به فرزندان خود شعر بياموزند، تا زبانشان شيرين بشود. اين  به مردم نيز سفارش مي

زيسته  در نظر داشت، كه او در يك جامعه انقالبي و سراپا هيجان مي نكته را نيز بايد
مرتب  صاست. در اين جامعه يك جنگ رواني مداوم وجود داشته است؛ دشمنان پيامبر

ترين اديبان زمان خود بودند. از طرفي  سرودند. اين دشمنان از بزرگ در هجو او شعر مي
در  صكردند. خود پيامبر ت كه از وي دفاع ميپيامبر در مقابل آنان، شاعران به نامي داش

ايستادند و  نشست و اين شاعران و به خصوص حسان بن ثابت در كنار وي مي مسجد مي
نمودند. مسلماً عايشه از اين موقعيت بهترين بهره را برده است. اين  مشركان را هجو مي

اي كه  وردار بوده: لهجهكه در زبان عربي، وي از لهجه قريش برخ  نكته را نيز بايد افزود
 قرآن به آن نازل شده است.

 تفسير قرآن -3
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از جمله اصول مهم و كليدي تفسير قرآن، آشنايي با ادبيات عرب و برخورداري از 
باشد. عايشه، آشنايي عميقي با ادبيات عرب  ميزان قابل توجهي از واژگان اين زبان مي

ان عربي را پنهان ساخته بود. اين آشنايي داشت. در حافظه خود نيز انبوهي از واژگان زب
با ادبيات عرب و سخنوري ماهرانه، به عايشه در فهم و تفسير آيات قرآن كمك 

 رساند. از او در مورد اين آيه پرسيدند: مي

﴿ َِ م َّ ُتةَََك �م ٱَ ُۡ َت ِۡ َ ُ  .]127[النساء:  ﴾۠ ءم ََ
 . »پرسند و از تو در مورد زنان مي«

 روايت شده كه گفت:
ظور دختر يتيمي است كه تحت كفالت مردي قرار دارد. اين دختر در اموال آن من«

اش را  خواهد بدون اين كه مهريه شخص شريك شده است. فرد كه ولي او نيز هست، مي
بپردازد، با او ازدواج نمايد. خداوند چنين كساني را از ازدواج با چنين دختراني، جز از 

 .225F1»طريق عدالت، منع نموده است
 ر مورد اين آيه:د

َِۡه۠﴿ َم ۠ َهَهَر  ََ ّۡ إمّ�  َۡ ۡمنَََتُه ۡ َم َۡ َ� ُه  .]31[النور:  ﴾ََ
 . »هايشان را آشكار نكنند، جز آن چه خود آشكار است زنان زينت«

226Fچه خود آشكار است) چهره و دو دست است گفته است: منظور (از آن

2. 
داد، استنباط  هايي كه او مي گرفت. پاسخ عموماً عايشه صديقه مورد سئوال قرار مي

نمود. اين  داد. سپس منبع استنباط پاسخ را ذكر مي شده از قرآن بودند. نخست پاسخ مي
هاي گوناگون قرآن  استنباط با مهارت خاصي كه مخصوص خود عايشه بود، از آيه

                                           
 .450، ص 3فسير ابن كثير، ج ؛ ت249، ص 3صحيح بخاري، ج  -1
 .283، ص 3تفسير ابن كثير، ج  -2
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خواهم از  گرفت. روزي شخصي به نام سعد بن هشام نزد وي آمد و گفت: مي صورت مي
 ورد اخته كردن بپرسم. نظرت در اين باره چيست؟تو در م

 اي؟ درنگ پاسخ داد: اين كار را مكن. مگر سخن خداوند را نشنيده عايشه صديقه بي

﴿ َۡ َََق ََ �ٗ َُ َُ  َِ۠ ۡۡ ََ َۡ
َ
ُ ُٗ ٰ ََ ۡۡ

َ
َِ۠ َُۡهۡم ُ ۡۡ َۡ َُ ََ َۡۡمَك  مۡ َ� َّ   َٗ مّن َّ ُأ ََ  .]38[الرعد:  ﴾۠ 

 . »ايم راي آنان، همسران و فرزنداني قرار دادهايم و ب پيش از تو پيامبراني فرستاده«
227Fپس اخته مكن

1. 
بود، پيامبران دست به اين كار  منظور وي اين است كه اگر اخته كردن جايز مي

زدند؛ چون اخته كردن با هدف پرهيز از تشكل خانواده و تقبل مسئوليت خانوادگي و  مي
بيشتر به ين ميان پيامبران از همه گيرد. در ا پرداختن مداوم به عبادت خداوند صورت مي

اند. پس  اند. با اين وجود مطابق فرموده قرآني دست به اين كار نزده مند بوده اين كار عالقه
 شود كه اين عمل درست نيست. استنباط مي

﴿ ٓ َٗ ََٱۡعَتُۡةا َُۡش ُِۡهۡم  م َّ ُتم  ِۡ َ مَ�َح ََِمۡن َءا�  ٱ�ّ
ٓ ٰ َحّت� إمأَا ََُِۡغةا َٰ ٓ ا ٱۡ�ََ�ٰ ة ا ُۡ ََ َُٰۡهمۡ َِلۡد َّ َۡ

َ
 ﴾إمَ�ۡهمۡم ُ

 .]6[النساء: 
كه پا به سن ازدواج گذاشتند، اگر در آنان رشد و آگاهي را  يتيمان را بيازماييد. تا اين«

 .»احساس كرديد، اموالشان را به آنان واگذار كنيد
 فرمود: قلم از سه نفر برداشته شده است: كودك صعايشه صديقه گفته است: پيامبر

تا به سن بلوغ برسد، يا پانزده سال او تكميل شود. فرد خوابيده تا بيدار شود و ديوانه تا 
 .228F2»هوشيار شود

عايشه در تفسير قرآن از يك ويژگي مهم برخوردار بود؛ وي در صحنه گرم حوادث و 
نزول مداوم قرآن حضور داشت. بدين جهت او از علت نزول آيات (شأن نزول) به خوبي 

بينيم كه  شت. از جمله اصول مهم تفسير قرآن يكي همين است. بر اين اساس ميآگاهي دا
                                           

 .3212سنن نسائي، شماره  -1
 .451، ص 1ابن كثير در تفسير، ج  -2
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وي در مورد زمان و مكان نزول آيات، از آگاهي منحصر به فردي برخوردار است. اين 
آگاهي از جو نزول قرآن، به او در فهم آيات و برداشت درست از آنها كمك شايان 

 نمود. در مورد اين آيه: توجهي مي

ِم ٱَُۡقُۡةُب إمۡأ ﴿ َََُۡغ ََ َِۡ�ُٰر 
َ
ِم ٱۡ� َۡ ا َۡ َمُِ�ۡم نۡأ  َل  َُ َۡ

َ
ُ ۡۡ َم ََ مۡ َِۡةقمُ�ۡم  َّ م  ُۡ ۠ ُءَ َُ

رَ  ُم َِ۠ َ
َۡ  .]10[األحزاب:  ﴾ٱ

ها خيره شدند و  تان آمدند. چشم به ياد آوريد آن زمان را (كه دشمنان) از فراز و نشيب«
 . »ها به گلو رسيدند دل

 جنگ خندق به وجود آمد.گفته است: اين امر در 
 به اين آيه نيز دقت كنيد: 

َراٗا ﴿ َۡ َۡ إم
َ
ًۡا ُ ة َُ ُ ۡمَه۠ � ۡۡ ۡۢ َع َم  ِۡ َِ۠ ََ  ٌ 

َ
 .]128[النساء:  ﴾۠ننم ٱۡرَرُ

 . »اگر زني از شوهرش ترسيد كه به او جفا كند يا از او اعراض نمايد«
ل شده كه در كنار عايشه صديقه در مورد اين آيه گفته است: اين آيه در مورد زني ناز

خواهد او را  كشد. بنابراين مرد مي مردي بوده است. همراهي اين زن با شوهر به درازا مي
گويد طالقم مده و نگاهم بدار. تو از ناحيه من حاللي. بنابراين، اين  طالق دهد. زن مي

229Fآيه نازل شد

1. 
ر مكه نازل با اين كه وي از نظر سني كوچك بود، اما آياتي كه زمان كودكي وي د

دانست كه چه زماني و در چه شرايطي  شدند، نيز در حافظه وي وجود داشتند. او مي مي
 گويد: نازل شده مي

اين آيات  صكردم، بر محمد در مكه زماني كه من دختري كوچك بودم و بازي مي
 نازل شد:

َرّر ﴿
َ
ُ ََ  ٰ ََ ۡد

َ
ُ َُ ََ ۠ ِّ ََٱۡ ُهۡم  َُ َم َُ َرۡة ََ ۠ ِّ  .]46[قمر:  ﴾٤َِلم ٱۡ

                                           
 .364، ص 17-18صحيح مسلم با شرح نووي، ج  -1
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  .»تر است تر و تلخ بلكه قيامت ميعادگاه آنان است و قيامت سخت«
با اين كه ابن عباس به ترجمان قرآن مشهور است، اما در مواردي كه عايشه درباره 

اي برخوردار است. او در خانه پيامبر بود و از  آيات اظهارنظر كرده، از دقت و عمق ويژه
پرسيد؛  ابن عباس در تفسير، از ديگر صحابه مي ديد. در حالي كه نزديك حوادث را مي

وي از نظر سني كوچك بود، اما عايشه خود ناظر صحنه بود و در  صچون زمان پيامبر
 حوادث نقش داشت.

 ناسخ و منسوخ -4
اند، توجه خاصي نموده  به مطالبي كه در قرآن و سنت نسخ شده لعايشه صديقه

در زمان جاهليت آن  صبود كه پيامبر خدا گويد: عاشورا (دهم محرم)، روزي است. مي
گرفتند؛ چون  گرفت. قريش نيز در زمان جاهليت در آن روز، روزه مي روز را روزه مي

نمود تا روزه  گرفت و به مردم امر مي به مدينه آمد، در اين روز، روزه مي صپيامبر
ه تلقي گرديد و بگيرند. اما چون حكم ماه رمضان نازل گرديد، ماه رمضان به عنوان فريض

230Fروزه عاشورا ترك داده شد

1. 

 تاريخ -5
عايشه صديقه در زمينه تاريخ دعوت اسالمي و دوران جاهليت با اين كه خود، در 

اي موارد شاهد صحنه نبوده، مطالب فراواني نقل نموده است. او بدين وسيله نقش  پاره
تبيين كرده است.  اسالم را در يكپارچه و منسجم نمودن اعراب زير سايه يك پرچم

اعراب پيش از اين مجموعه قبايل متخاصمي بودند كه جنگ آنها را از پا درآورده بود. 
 گويد: مي

                                           
 .162، ص 6مسند امام احمد بن حنبل، ج  -1
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، صورت صخداوند چنين مقدر نموده بود كه جنگ بعاث پيش از رسول خدا«
به مدينه آمد كه تجمع انصار از هم پاشيده بود و سرانشان  صبگيرد. زماني پيامبر خدا

ي شده بودند. خداوند مقررا نموده بود، تا بعاث پيش از آمدن رسول كشته و زخم
 .231F1»صورت بگيرد و به اين شكل سبب دخول آنان در اسالم بشود صخدا

آشنايي عايشه با تاريخ يك امر مسلم است. او نه تنها از گذشته اعراب آگاهي داشت، 
و آگاهي خود را مديون حافظه ها نيز آشنا بود. او اين آشنايي  بلكه با تاريخ ساير سرزمين

و موقعيت خاصي بود كه خداوند به او داده بود. هم از نبوغ سرشاري برخوردار بود و 
اي قوي براي آگاهي او از تاريخ و رويدادهاي دور و نزديك جهان  هم خانه پيامبر زمينه

 بود.

 اصالح خطاهاي صحابه (استدراكات) -6
كرد،  نقل مي صشنيد، كه از پيامبر خدا طلبي ميشد كه او از يكي از صحابه م گاه مي

درنگ به تصحيح  نمود. عايشه صديقه بي اما نسبت به موضوع برداشت نادرستي ارائه مي
 پرداخت. و اصالح آن مي

نقل نموده كه: ميت در اثر گريستن زندگان  بامام احمد در مسند خود از ابن عمر
 ست:گفته ا لبيند. عايشه صديقه بر او، عذاب مي

                                           
اطراف مدينه، آخرين و  اي است در ؛ بعاث، نقطه309-32، صص 2طبري؛ صحيح بخاري، ج  -1

مشهرترين جنگ ميان اوس و خزرج در آنجا رخ داد. اين جنگ به تحريك يهوديان صورت گرفت. 
گاه  جنگ شروع شد. ابتدا ابتكار عمل  چهل روز قبل از جنگ به تهيه و تدارك سالح پرداختند. آن

هايشان را  كشتند و خانهبه دست خزرج بود،اما سپس اوس بر آنان چيره شدند. بسياري از آنان را 
 سوزاندند. اين جنگ پنج سال قبل از هجرت صورت گرفت. (مترجم)



 157 بخش سوم: در حوزه انديشه و حركت

 

 

چنان كه در مورد چاه كهنه بدر  ابوعبدالرحمن (كنيه ابن عمر) دچار توهم شده، هم«
در واقع چنين فرموده است: آن شخص عذاب  صدچار توهم شده بود. پيامبر خدا

 .232F1»گريند. منظور او شخص كافر بود اش بر او مي بيند، در حالي كه خانواده مي
(اسم جايي در مكه) سنت نيست. پيامبر چنين گفته است: فرود آمدن در محصب  هم

233Fتر باشد جا برايش آسان جا فرود آمد تا بيرون شدن از آن براي اين در آن صخدا

2. 
شود،  كرد مبني بر اين كه آن چه سبب قطع نماز مي يكي از صحابه حديثي روايت مي

 سگ، خر و زن است.

َِ۠ َِ�م  ﴿ َۡ ّر
َُ  َۡ َََق  .]70[اإلسراء:  ﴾َءاَد َ ََ

 . »ايم راستي ما فرزندان آدم را گرامي داشته به«

                                           
 .107-209، صص 6المسند، ج  -1
 .107، ص 6المسند، ج  -2
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