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 :چكیده

 سائلاز میکی  ، ماجرایی کهپردازدیمص( با زینب ) سوره احزاب به ماجرای ازدواج پیامبر 37آیه 

وده بطعن طاعنان علیه آن حضرت  مایهدسترغم آن که مبراست و بهدر تاریخ زندگی پیا زیانگبحث

ه این های تاریخی در بارکمتر موضوع پژوهش انتقادی تاریخی قرار گرفته است. متأسفانه گزارش

شدت مغشوش و متعارض است و از خطا و تحریف و های دیگر بهبسیاری از موضوع سانبهموضوع 

خی به ر تاریپژوهش ابتدا با رویکردی نقادانه و از منظ نیدر ا. اغراض مذهبی مصون نمانده است

ز ایم روایتی به سامان و عاری اهای این ماجرا و عناصر مرتبط با آن پرداخته کوشیدهبررسی گزارش

گرا و معناشناسی شناختی به های تاریخی با رویکرد زمینهیافته در پرتوتهافت به دست دهیم. سپس 

های تاریخی فوق افتهدر پرتو یایم. ره احزاب که ناظر به همین ماجراست، پرداختهسو 37بررسی آیه 

 سوره احزاب به 37توان تفسیری به سامان و سازگار از آیه گرا و معناشناسانه میو رویکرد زمینه

نب و نیز ص( و زی) پیامبر ازدواجر روایات تاریخی درباره ترین علل تهافت ددست داد. یکی از مهم

های مذهبی بوده های خاندانی و انگیزهتراشیسوره احزاب، فضیلت 37روایات تفسیری مربوط به آیه 

 است.

 زید بن حارثه، زینب بنت جحش، ازدواج پیامبر و زینب، نهاد تبنی: هاکلیدواژه
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 مقدمه: 

در زندگی پیامبر )ص( ازدواج آن  زیانگیکی از مسائل بحث

ست. به شهادت تاریخ این ماجرا حضرت با زینب بنت جحش ا

های از همان آغاز و در زمان حیات خود پیامبر )ص( واکنش

 در ردیفتوان آن را که میطوریزیادی برانگیخته است. به

ماجرای افک به شمار آورد. مداخله وحی و نزول حوادثی مانند 

منظور کنترل و مدیریت آثار ماجرای افک و ازدواج آیاتی به

( با زینب خود نشان از اهمیت این دو رخداد و حجم پیامبر )ص

در زمان وقوع در پی این دو حادثه هایی دارد که واکنش

اند. شاید بتوان گفت ماجرای ازدواج پیامبر )ص( از جهتی داشته

تر از داستان افک است زیرا پیامدهای رخداد افک پس از مهم

ای تاریخی و نزول آیات وحی پایان یافت و آن ماجرا به حادثه

اخالقی تبدیل شد، اما ماجرای ازدواج  یهایآموزالبته با درس

موضوع  پیامبر )ص( با زینب همچنان از سوی غیرمسلمانان

های باقی ماند. مروری بر کتاب زیبرانگها و نقدهای چالشطعن

سوره احزاب و  37-34مفسران ذیل آیات  یراآتفسیر و 

هایی این ماجرا و پاسخ ٔ  باره های مستشرقان درهمچنین داوری

اند، حکایت از اهمیت موضوع از که مسلمانان به ایشان داده

 1دیرباز تا کنون دارد. 

 ص( با زینب) باره ازدواج پیامبرهای تاریخی درگزارش

 ٔ  مختلفی در باره هایروایتمنابع تاریخی و تفسیری کهن 

ن یک گروه این میااند. از )ص( با زینب داده پیامبر ازدواج

مایه طعن و نقد مخالفان شده است. بر اساس دست هاایتروازاین

ص( دلباخته زینب شد و زید ) ها پیامبراین دسته از روایت

ص( ) محض آگاهی از این امر، زینب را طالق گفت تا پیامبربه

این  ترینیکی از مشهورترین و مفصلبا او ازدواج کند. مطابق 

                                                           
از جمله زمخشری در کشاف، فخر رازی در مفاتیح و پیش از ایشان  - 1

مرحوم شریف المرتضی در امالی و تنزیه االنبیاء در معنای این آیه و پاسخ به 

نقدهایی که براساس آن متوجه پیامبر شده است به تفصیل سخن  ها وطعن 

 اند.گفته

زی پیامبر )ص( به خانه زید رفت تا از او : روهاروایت گروه از

خواندند. هرگاه زید غایب خبری بگیرد. زید را زید بن محمد می

پرسید زید کجاست. زینب بنت جحش همسر بود پیامبر )ص( می

زید به در خانه آمد و گفت زید خانه نیست. پدر و مادرم فدای 

اری کرد. . پیامبر )ص( از ورود به خانه خوددیتو به خانه در آ

دیدن زینب که با شتاب و با لباس خانه در آستان  پیامبر )ص( با

که زیر لب چیزی در ظاهر شده بود در شگفت شد و درحالی

پاک و »چیزی شبیه این که  ، بازگشت؛کردنامفهوم زمزمه می

زید به خانه چون «. هادل همنزه است خداوند بلندمرتبه گردانند

پیامبر )ص( آگاه کرد. زید گفت چرا  نآمد و زینب او را از آمد

نگفتی رسول خدا به خانه درآید؟ زینب پاسخ گفت او را تعارف 

درستی گفت که بهکردم اما نپذیرفت. اما هنگام رفتن سخنی می

پاک و منزه است خداوند »فرمود: ا شنیدم که میهدرنیافتم. تن

 و رفت خدا رسول نزد زید پس «هادل ٔ  گرداننده ٔ  بلند مرتبه

رسول خدا شنیدم که به خانه من آمدی چرا داخل  ای: گفت

نشدی. پدر و مادرم فدای تو باد آیا زینب تو را به شگفت آورده 

است؟ بفرما تا از او جدا شوم. رسول خدا فرمود: زنت را 

نگهدار. اما زید از زینب کناره گرفت و او را طالق گفت تا زمان 

دا نزد عایشه نشسته بود و با ه به پایان رسید. روزی رسول خعدّ

شد )حالتی که به هنگام وحی  خودیگفت که ازخودباو سخن می

که داد( و وقتی به خود آمد درحالیدست می آن حضرت به

رود تا به او لبخندی بر لب داشت فرمود: چه کسی نزد زینب می

بشارت دهد که خداوند در آسمان او را به همسری من درآورد؟ 

وَ إِْذ تَقُولُ لِلَّذی أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ »را تالوت فرمود: و این آیه 

  وَ تُخْفی فیأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوَْجکَ وَ اتَّقِ اللَّهَ 

نَفْسِکَ مَا اللَّهُ مُبْدیهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا 

نْها وَطَراً زَوَّجْناکَها لِکَیْ ال یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ حَرَجٌ قَضى زَیْدٌ مِ

أَزْواجِ أَْدعِیائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً َو کانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُوال  فی

گاه که به کسى که خدا بر او نعمت ارزانى داشته بود و و آن...« 

خود  همسرت را پیش»گفتى: مىتو ]نیز[ به او نعمت داده بودى، 
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و آنچه را که خدا آشکارکننده آن « دار و از خدا پروا بدارنگاه

ترسیدى، با آنکه کردى و از مردم مىبود، در دل خود نهان مى

[ کام خدا سزاوارتر بود که از او بترسى. پس چون زید از آن ]زن

تا ]در [ وى را به نکاح تو درآوردیم برگرفت ]و او را ترک گفت

چون  -[ در مورد ازدواج مؤمنان با زنانِ پسرخواندگانشان آینده

گناهى نباشد و فرمان خدا صورت اجرا  -آنان را طالق گفتند 

( طبری نیز ۸1 :۸ ،1410محمد بن سعد، )( 37)احزاب:  پذیرد

با اندکی اختالف از ابن خود همین روایت را و تاریخ در تفسیر 

رسول خدا زینب را به ازدواج زید بن »کند: چنین نقل میزید 

حارثه درآورده بود. روزی رسول خدا در پی زید به خانه او 

ای بر در خانه بود. باد پرده را کناری زد و درون خانه رفت. پرده

پیدا شد و پیامبر )ص( زینب را که در خانه بود دید و مهر او را 

شدند و  لیمیبه دل گرفت. چون چنین شد آن دو به یکدیگر ب

دهم.  قخواهم زنم را طالزید نزد پیامبر )ص( آمد و گفت: می

پیامبر )ص( فرمود تو را چه شده است آیا چیزی از او تو را به 

تردید افکنده است؟ زید گفت نه به خدا چیز تردید برانگیزی از 

م. پیامبر )ص( فرمود اهاو سر نزده است و از او جز نیکی ندید

 ۲۲  ،141۲، یطبر)...« وای خدا پیشه کن . زنت را نگهدار و تق

  (۵63: ۲، 13۸7 ،یطبر ؛10-11 :

 تبیین مفسران 

و طعن مخالفان و ارائه تبیینی  نقدبهمفسران در پاسخ 

ص( با زید کمتر به پژوهش در ) از ازدواج پیامبر رشیپذقابل

ها ی تاریخی راجع به این موضوع و غث و سمین آنهاگزارش

ص( به زینب تبیینی ) اند از توجه پیامبربیشتر کوشیده و پرداخته

به  از جملهبه دست دهند که با مقام نبوت تعارضی نداشته باشد. 

بر اساس آن چه  :بلخی گفته است»: گزارش مرحوم طبرسی

تواند چنین باشد که پیامبر گفته شده است ماجرا همچنین می

او جدا شود و  )ص( از زینب خوشش آمد و آرزو کرد که زید از

کرد. پیامبر )ص( با او ازدواج کند و این احساس را پنهان می

گونه آرزوها مقتضای سرشت بشر است و اشکالی ندارد زیرا این

طبرسی پس از « دارد آرزو کند.که کسی چیزی را که خوش می

نیز گفته شده است پیامبر )ص( » افزاید:نقل سخن بلخی می

 ،ر صورت طالق دادن او از سوی زیدازدواج خود را با زینب د

کرد زیرا زینب دختر عمه پیامبر )ص( بود و آن پنهان می

ورد تا او از این آحضرت تصمیم داشت وی را به عقد خود در

جدایی لطمه نخورد این کاری است که معموالً افراد در مورد 

مفسران  (۵64: ۸، 141۲طبرسی، )« کنندیخویشاوندان خود م

« نَفْسِکَ مَا اللَّهُ مُبْدیهِ  فی وَ تُخْفی»اللت عبارت دبر  همچنین

آن چه پیامبر )ص( در دل  ثابت کنند اندمتمرکز شده و کوشیده

پنهان داشته نه محبت زینب بلکه آگاهی پیشین از ازدواج با 

عنوان همسر مطلقه پسرخوانده خویش در آینده بوده زینب به

 (۵64: ۸، 141۲رسی، طب؛ 191: 14  ،1364، یاست. )قرطب

 مذکورهای تاریخی به بررسی گزارش به شیوه نقدآنان کمتر 

با بررسی تاریخی و  میکوشیاند. در این نوشتار مپرداخته

المقدور تصویر روشنی از های مذکور حتیگزارش یاعتبارسنج

 نتیجهاین ماجرا به دست دهیم و در ادامه ضمن بحثی تفسیری 

را با آیات مربوط به این داستان محک  خودبررسی نقد تاریخی 

 بزنیم.

 زید بن حارثه

زید بن حارثة بن شراحیل غالم و سپس پسرخوانده رسول خدا 

)ص( بود. به گزارش ابن اسحاق او پس از علی )ع( دومین 

 :1 ،بی تامردی بود که به پیامبر )ص( ایمان آورد. )ابن هشام، 

ثعلبة بن عبد بن عامر عدی دختر ها پیش از بعثت سُسال 1( ۲47

کودکی بود به همراه خود به دیدار آن زمان مادر زید او را که 

اقوام خویش نزد قبیله بنی معن برد. اما قبیله بنی قین بر بنی معن 

حمله برد و تعدادی از ایشان از جمله زید را به اسارت گرفت. 

 بنی قین زید را در بازار عکاظ عرضه کردند و حکیم بن حزام او

                                                           
دانند که به پیامبر ایمان آورد. برخی نیز برخی زید را اولین مردی می - 1

آند زید اولین مردان و علی)ع( اولین نوجوانی بود میان این دو جمع کرده گفته

 که به پیامبر ایمان آورد..
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اش خدیجه )ع( خریداری کرد. خدیجه )ع( پس از را برای عمه

ازدواج با پیامبر )ص( او را به آن حضرت بخشید. پدر و برادران 

ها در جستجوی او بودند از طریق افرادی از قبیله زید که سال

بنی کلب که برای حج به مکه رفته بودند اطالع یافتند که زید 

اهلل از خاندان بزرگ مکه است. غالم مردی به نام محمد بن عبد

مکه آمدند و از وی آزادی زید را  بهآنان به دیدار محمد 

خواستند و گفتند برای آزادی او هر مبلغی را حاضرند بپردازند. 

ابن سعد به نقل از هشام بن محمد بن السائب الکلبی و دیگران 

پدر و  ٔ  گزارش کرده است که رسول خدا در پاسخ خواسته

کنید؟ گفتند گفت آیا پیشنهاد دیگری را قبول میعموی زید 

چیست؟ گفت او را بخوانید و آزادش بگذارید تا انتخاب کند. 

اگر شما را انتخاب کرد بدون پرداخت هیچ مالی او از آن شما و 

اگر مرا برگزید به خدا سوگند من کسی نیستم دیگران را بر 

انصاف و نیکی فردی که مرا برگزیده است ترجیح دهم. گفتند به 

سخن گفتی. پیامبر )ص( فرمود زید را فراخواندند. زید را گفت 

گفت پدر و  ؟گفت آری. گفت کیستند یشناسیآیا اینان را م

و  یشناسیعمویم هستند. پیامبر )ص( گفت مرا نیز نیک م

ایشان را برگزینی.  ایای. اکنون آزادی مراهمراهی با من را دیده

را بر تو ترجیح دهم تو  دیگریکه  زید گفت: من کسی نیستم

برای من همچون پدر و مادری. آنان گفتند وای بر تو ای زید آیا 

دهی؟ ات ترجیح میبردگی را بر آزادی و پدر و عمو و خانواده

خدا نزد حجر  ٔ  رسول خدا چون چنین دید او را به خانه

اسماعیل برد و خطاب به مردم گفت: شاهد باشید که زید پسر 

برد. پدر و برم و او نیز از من ارث میت از او ارث میمن اس

پس عموی زید چون چنین دیدند خشنود شدند و بازگشتند. ازآن

خواندند تا زمانی که خداوند اسالم را او را زید بن محمد می

زید بسیار موردتوجه پیامبر  (30-31: 3 ،1410ابن سعد، )آورد 

« حِبّ الرسول»ب( و )ص( بود. او را زید الحِبّ )زید محبو

عبد ابن ؛1۲9: ۲، 1409)ابن االثیر، خواندند.)محبوب پیامبر( می

های بسیاری در کنار پیامبر او در جنگ( ۵46: ۲ ،141۲البر، 

 به هنگام عزیمت به جنگ)ص( شرکت کرد و بارها پیامبر )ص( 

: ۲، 141۵، عسقالنیجای خود به امارت مدینه گمارد. )او را به

سالگی  ۵۵هجری و در سن  ۸سال  یاالولیدر جمادزید  (496

 ،13۸7، ی؛ طبر497: ۲، هماندر جنگ موته به شهادت رسید. )

 .تر بوداو ده سال از پیامبر )ص( کوچک (497: 11و  37: 3

؛ ابن سعد، 470: 1  ،1417 ،ی؛ بالذر497: 11  ،13۸7 ،ی)طبر

1410، 3 :3۲) 

 ازدواج زید و زینب: 

محمد بن سائب کلبی از  ح زندگی زید به نقل ازدر شرابن سعد  

رسول خدا ]پس از  دیگویپدرش از ابی صالح از ابن عباس م

[ زینب بن جحش را که نوه دختری یاعالم پسرخواندگ

عبدالمطلب بن هاشم )دختر عمه رسول خدا( بود به ازدواج زید 

ابن حجر عسقالنی همین  (30-31: 3 ،1410درآورد )ابن سعد، 

ش را به نقل از ابن کلبی از ابن عباس با اندکی اختالف نقل گزار

هنگامی که پیامبر )ص( »: همچنین به گزارش ابن حجرکند. می

زید را به پسرخواندگی برگزید زینب بنت جحش را به ازدواج 

او درآورد. رسول خدا پیش از آن کنیز خود ایمن را به ازدواج 

« برای زید به دنیا آورد ورده بود و ام ایمن اسامه راآزید در

 منیو ام ا دیدر باره زمان ازدواج ز (496: ۲، 141۵ ،یعسقالن)

های هرحال بر اساس گزارشگفت. به میسخن خواه پس از این

مذکور پیامبر )ص( پس از اعالم آزادی و تبنی زید، زینب را به 

 عقد وی درآورده است.

ها پیش از الهای فوق زید بن حارثه سبنابراین مطابق گزارش

بعثت و در کودکی به اسارت درآمده و حکیم بن حزام او را برای 

اش خدیجه خریده است. چنان که گذشت خدیجه پس از عمه

ص( او را به آن حضرت بخشیده است. به ) ازدواج با پیامبر

حکیم بن حزام بن خویلد با تعدادی برده »گزارش ابن اسحاق 

اش از شام بازگشت. عمه که زید بن حارثه جزو ایشان بود

خدیجه بنت خویلد به دیدارش آمد. در آن زمان او همسر رسول 

ص( بود. حکیم به او گفت: عمه جان هریک از این بردگان ) خدا
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خواهی از آن تو. خدیجه زید را انتخاب کرد. رسول خدا را می

 زید را همراه خدیجه دید و خدیجه او را به وی بخشید. پیامبر

این ماجرا مربوط . ا آزاد کرد و پسر خود خواندص( زید ر)

: 1 ،بی تا)ابن هشام،  ص( است) از نزول وحی بر پیامبر شیپبه

سالگی با خدیجه  ۲۵ص( در سن ) این که پیامبر بهباتوجه( ۲4۸

بوده،  ترکوچکص( ) ازدواج کرده است و زید ده سال از پیامبر

باشد،  دادهرخخدیجه  ص( با) اگر این ماجرا اوایل ازدواج پیامبر

 1 ساله بوده است. 1۵زید در این زمان نوجوانی 

در ماجرای آمدن پدر و عموی زید به مکه برای درخواست 

ص( را بر رفتن ) آزادی زید مشاهده کردیم زید ماندن نزد پیامبر

ص( گفت: ) اش ترجیح داد. او خطاب به پیامبربه همراه خانواده

دهم تو به منزله پدر و مادرم یمن کسی را بر تو ترجیح نم

توان دریافت زید در آن زمان چند هستی. از این سخنان می

آن حضرت شده  ٔ  ص( زندگی کرده و دلبسته) سالی نزد پیامبر

توان حدس زد زید در این زمان دستکم باید می نی؛ بنابرابود

های فوق باشد. همچنین مطابق گزارش سالهستیبجوانی حدوداً 

ص( در همین زمان زید را آزاد کرد و به پسرخواندگی ) پیامبر

سپس زینب بنت جحش را به ازدواج وی درآورد.  و برگزید

درستی زمان ازدواج زید و زینب را مشخص منابع تاریخی به

ازاین گذشت اند. به گزارش ابن سعد در طبقات که پیشنکرده

ص( ) برمحمد بن سائب کلبی به نقل از ابن عباس گفته است پیام

بالفاصله پس از اعالم پسرخواندگی زید، زینب را به ازدواج او 

ویژه در میان مفسران در آورد. اما در نظری کامالً متضاد، به

مشهور آن است که این ازدواج در مدینه انجام شده است. 

وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَةٍ إِذا »اند آیه تصریح کرده غالباًمفسران 

احزاب: «)ى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً َأنْ یَکُونَ لَُهمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ قَضَ

( به مناسبت ازدواج زید و زینب نازل شده است. از جمله 36

گفته شده است که این آیه در »گوید: طبری در تفسیر خود می

                                                           
ساله بوده است )ابن عبدالبر،  ۸است زید در این زمان  ابن عبد البر گفته - 1

 ( اما چنان که خواهد آمد این سخن صحیح نیست.۵43: ۲االستیعاب، 

ص( ) باره زینب بنت جحش نازل شده است. هنگامی که پیامبر

رای غالمش زید خواستگاری کرد، زینب از پذیرش از او ب

 ٔ  از ابن عباس در سبب نزول آیه. ازدواج با زید خودداری نمود

نقل « ... وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ واَل مُؤْمِنَه إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمْرًا»

شده است که گفت رسول خدا نزد زینب بنت جحش اسدی رفت 

او خواستگاری کرد. زینب گفت من با او و برای غالمش زید از 

کنم. رسول خدا فرمود با او ازدواج کن. زینب گفت ازدواج نمی

 وگوگفتکه آن دو ای رسول خدا باید فکر کنم. درحالی

ص( نازل شد و زینب گفت ای ) کردند این آیه بر پیامبرمی

 رسول خدا آیا شما به ازدواج من با او راضی هستید؟ پیامبر

رمود آری. زینب گفت بنابراین من از فرمان رسول خدا ص( ف)

  ،141۲  ،ی)طبر خود را به عقد او درآوردم. و کنمینمسرپیچی 

دیگر مفسران از جمله زمخشری، قرطبی و فخر رازی  (9: ۲۲

ابن سعد نیز  اند.در تفاسیر خود همین سبب نزول را گزارش کرده

( نیک 101: ۸  ،1410 )ابن سعد، این گزارش را نقل کرده است.

وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَال مُؤْمِنَه إذَا » ٔ  احزاب که آیه ٔ  دانیم سورهمی

ای آیه« ... قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمْرًا أْن یَکُونَ لَُهمُ الخِیرَه مِنْ أمْرِهِمْ

از آن است در سال پنجم هجری و پس از جنگ خندق نازل 

وایات شأن نزول مذکور ازدواج زید مطابق ر نی؛ بنابراشده است

و زینب باید سال پنجم هجری به بعد انجام شده باشد. همچنین 

ص( در سال پنجم هجری با ) نظر همه مورخان، پیامبربه اتفاق

( به روایت ابن ۵6۲: ۲، 13۸7 ،ی)طبر اند.زینب ازدواج کرده

سال پنجم  قعدهیذزینب دختر جحش را در اول رسول خدا ، سعد

 ( 114: ۸، 1410)ابن سعد،  جرت به همسرى گرفت.ه

وَمَا » ٔ  روایات سبب نزول آیه ظاهر مجموعهمختصر آن که از 

و روایات « ... کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَال مُؤْمِنَه إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمْرًا

شود که ص( با زینب چنین استنباط می) ناظر به ازدواج پیامبر

ص( ازدواج ) ل پنجم هجری به توصیه پیامبرزید و زینب در سا

ص( با زینب ) کردند، اما خیلی زود از یکدیگر جدا شده و پیامبر

بر اساس  تر دیدیماز سوی دیگر چنان که پیش. ازدواج کرد
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ی کهن از جمله گزارش محمد بن سائب کلبی به نقل هاگزارش

عالم ها پیش از بعثت و پس از اص( سال) از ابن عباس، پیامبر

است. در حقیقت ما در  درآوردهتبنی زید، زینب را به عقد او 

روایت متعارض  دودستهتاریخ ازدواج زید و زینب با  ٔ  باره

ازدواج  ٔ  مواجه هستیم. متأسفانه هیچ گزارش دیگری در باره

حال زید و زینب وجود ندارد که این ابهام را برطرف کند. درعین

توان شواهد زینب می با بررسی بیشتر در زندگی زید و

کند. برای روشنگری یافت که ما را در رفع این ابهام یاری می

زندگی  ٔ  های تاریخی در بارهاین منظور الزم است به گزارش

 زینب نگاهی بیفکنیم.

 زینب بنت جحش

زینب دختر جحش بن رئاب بن یعمر اسدی. مادرش امیمه دختر 

عبدالمطلب و دختر  دختری ٔ  زینب نوه نی؛ بنابراعبدالمطلب بود

ابن ( 111: 3 ،همان) ص( و از اشراف قریش بود.) عمه پیامبر

سعد از محمد بن عمر از عمر بن عثمان الجحشی از پدرش از 

زینب دختر جحش از جمله » کندیمعمر بن عثمان روایت 

: 3 ،همان) «.ص( به مدینه هجرت کرد) زنانی بود که با پیامبر

 همسران پیامبر انیاز م( ۲۲۵: 3المنتظم،  ،ی؛ ابن جوز111

از سال . بود که پس از ایشان فوت کردص( زینب اولین زنی )

نظر دارند زینب در تولد زینب گزارشی نداریم اما مورخان اتفاق

 سالگی درگذشته است. ۵0یا  ۵3هجری در سن  ۲0سال 

( 1۵۵و  1۵4: ۸ ،141۵ ،ی؛ عسقالن113 :4، 13۸7 ،ی)طبر

قبل از بعثت به دنیا آمده و  ۲3یا  ۲0 ید سالبنابراین زینب با

 10و  ۲0ص( و زید به ترتیب حدود ) سنی او با پیامبر ٔ  فاصله

های باید در صحت آن دسته از گزارش نی؛ بنابراسال باشد

تاریخی که تاریخ ازدواج زید و زینب را سال پنجم هجری ذکر 

نگام باید ها زینب در این ه، تردید کرد زیرا مطابق آناندکرده

ساله باشد. در این صورت زینب احتماالً پیش از  33یا  30زنی 

با زید  های دیگری داشته و به هنگام ازدواجهمسری زید ازدواج

ممکن نبوده دختری  عرف آن زمان بهباتوجهزنی بیوه بوده، زیرا 

یک از منابع باشد. اما هیچ نکردهازدواجی سالگسهتا سن سی و 

های زینب پیش از همسری زید یا ازدواج واجتاریخی از ازد

حال اند. این در حالی است که مورخان در شرحسخنی نگفته

 دقتبههای آنان را زنان و مردان مشهور صدر اسالم، ازدواج

های زید ما امروز از تعداد ازدواج مثالعنوانبهاند. ثبت کرده

رفته است پس دانیم زنانی که او به همسری گاطالع داریم و می

دانیم زنان اند. همچنین میاز وی به کابین چه کسانی درآمده

ص( پیش از همسری آن حضرت چند ازدواج داشته و ) پیامبر

اند. افزون بر شان چه نام داشتهفرزندان آنان از همسران گذشته

دختری  ٔ  این زینب یکی از زنان اشراف مکه بود. او نوه

نماید بود لذا بسیار بعید می عبدالمطلب و زنی شناخته شده

های او پیش از همسری زید از دید مورخان پنهان مانده ازدواج

توجه یعنی سن زینب و فقدان قابل ٔ  باشد. در نتیجه دو قرینه

ازدواج زینب پیش از همسری زید  ٔ  هرگونه گزارشی در باره

تواند ما را به این نتیجه برساند که زید اولین همسر منطقاً می

گاه باید ی صائب باشیم آنریگجهینتنب بوده است. اگر در این زی

در صحت روایاتی که ازدواج زید و زینب را در سال پنجم 

های اند جداً تردید کنیم و آن دسته از گزارشهجری ذکر کرده

ها پیش از بعثت ها زینب سالموجب آنتاریخی را بپذیریم که به

ص( ) ل داشته به توصیه پیامبرکه حدود ده الی پانزده سادرحالی

درآمده است. یا با  سالهپنجبه ازدواج زید بیست تا بیست و 

توجیه ظهور و داللت روایات مذکور معتقد شویم که این ازدواج 

های نخست بعثت یعنی زمانی که زینب دختری سال حداکثر در

 است.  دادهرخساله بوده  30ساله و زید مردی  ۲0

ابن سعد از خواستگاری پیامبر)ص( از  هاییکی از گزارش

 وقتی گزارش این مطابق نکاتی مهم است. زینب برای زید حاوی

 پیامبر)ص( به او کرد خواستگاری زید برای را زینب پیامبر)ص(

 فإنی: قال. قریش أیّم أنا و لنفسی أرضاه ال اهللرسول یا»: گفت

 را او من خدا رسول ای.)«حارثة بن زید فتزوجها. لک رضیته قد

. هستم قریش بیوه/دوشیزه من زیرا پسندمنمی خود برای
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 را او زید پس. پسندممی تو برای را او من اما فرمود پیامبر)ص(

: 11 ،13۸7 ،ی؛ طبر۸0: ۸ ،1410ابن سعد، )« گرفت زنی به

 توجه وجود دارد:در این گزارش چند نکته قابل (607

ی زینب از پذیرش های دیگر چنان که دیدیم وقتدر گزارش-1

وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ واَل »پیشنهاد پیامبر)ص( خودداری کرد آیه 

نازل شد و با نزول این آیه ...« مُؤْمِنَه إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمْرًا 

زینب به پیشنهاد پیامبر)ص( پاسخ مثبت داد اما در این گزارش 

 این آیه نشده است. ای به نزولهیچ اشاره

های توجه دوم که این گزارش را از سایر گزارشنکته قابل-۲

« أنا ایِّم قریش»نقل جمله  کندمربوط به این موضوع متمایز می

 و بیوه معنای به عرب زبان در« أیِّم» واژه. از زبان زینب است

 بی زن یا مرد را آن منظور ابن. استکاررفته به دو هر دوشیزه

 کرده معنا باشد نکرده یا کرده دواجاز قبالً  که این از اعم همسر

 بی زن را ایِّم فارس ابن ( و39: 1۲،  1410ابن منظور، است)

جمله  ( لذا16۵: 1، ، بی تاابن فارس)، است کرده معنا شوهر

 زمان و زینب سن ٔ  باره در را ما تواندمی مذکور در این گزارش

 ناب طبقات مترجم که چنان. کند خطا دچار زید با وی ازدواج

 معنا چنین این گزارش در را پیامبر)ص( به زینب سخن سعد

 را او و قریشم زنوهیب ترینبرگزیده من گفت زینب»: است کرده

 اما (103: ۸، 1410ابن سعد، ).«پسندمنمى خود همسرى براى

 گذشت آن شرح ازاینپیش که تاریخی قرائن و شواهدبه باتوجه

 گزارش در «ایِّم» اژهو درست معنای و نیست صحیح ترجمه این

 صحت در را ما چه آن. «بیوه» نه است «دوشیزه» همان مذکور

 زینب ٔ  گفته کهن منابع در که است این کندمی استوارتر خود نظر

 مذکور ابهام فاقد که شده نقل دیگریصورت به پیامبر)ص( به

 چنین را زینب سخن خود تفسیر در سلیمان بن مقاتل. است

 قریش نساء أتم أنا و لنفسی أرضاه ال: زینب تفقال»: است آورده

 و طبرانی و ماوردی (491: 3 ، 14۲3، مقاتل بن سلیمان)....« 

 به را زینب گفته خود تفسیر در نیز مفسران از دیگر شماری

 ،۲00۸ ،ی؛ طبران3۸7: ۸ ،بی تا ،یماورد).اندکرده نقل گونهنیهم

 جایبه سلیمان بن مقاتل گزارش در پیداست که چنان (197: ۵

: است چنین آن معنای که آمده «قریش نساء اتَمّ» ،«قریش ایِّم»

 قریش زنان سرآمد من» یا «هستم قریش زن ترینکمال با من»

 لفظ در سعد ابن گزارش در کرد فرض توانمی نی؛ بنابرا«هستم

 این چه آن. است شده بدل «ایِّم» به و دادهرخ تصحیفی «اتمّ»

 اتم» ظاهراً تعابیری نظیر که است این کندمی تقویت را فرض

تعابیر رایج و به  کمال دارای و زیبا زنان وصف در «النساء

 خود تاریخ در طبری که چنان. بوده است« چیزتمامهمه»معنای 

 لبهرام کانت و»: کندمی توصیف گونههمین را چوبین بهرام خواهر

 را بهرام)...« ، و نأکمله و النساء اتم من کردیه، لها یقال اخت

 با و چیزتمامهمه و نامیدندمی کردیه را او که بود خواهری

مختصر آن که  (17۸: ۲، 13۸7 ،یطبر)د( بو زنان نیترکماالت

ی پیامبر)ص( با وگوگفتهای دیگر مربوط به برخالف گزارش

وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ واَل »ای به نزول آیه زینب در این گزارش اشاره

نشده است و این امر مؤید  «... مِنَه إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمْرًامُؤْ

های پیش از بعثت نظر ما مبنی بر ازدواج زید و زینب در سال

سومی است که با  حال این گزارش حاوی نکتهاست. درعین

 مغایرت دارد.   گفتهشیپنتیجه 

« اهللرسولیا »در این گزارش زینب پیامبر)ص( را با عنوان -3

دهد. معنای این سخن آن است که زمان خطاب قرار می

 این خواستگاری پیامبر)ص( از زینب پس از بعثت بوده است. اما

 و زید ازدواج بر ایقرینه تواندنمی سعد ابن گزارش در خطاب

 شده مبعوث پیامبری به محمد که زمانی و بعثت از پس زینب

 بر بنا معمول طور به راویانمسلمان و  مورخان زیرا شود، تلقی

 پیش حتی پیامبر)ص( بیان اخبار مربوط به در خود ذهنی معهود

 نام «اهللرسول» یا «النبی» عنوان با حضرت آن از بعثت از

 دوران گزارش در اسحاق ابن نمونه یکعنوان به تنها. اندبرده

 اهللرسول کان و: إسحاق ابن قال»: گویدمی پیامبر)ص( کودکی

عبدالمطلب  جدّهب و وه بنت آمنة أمّه مع سلم و علیه اهللصلی

 به یرید لما حسنا نباتا اهلل ینبته حفظه، و اهلل کالءة فی هاشم بن
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 سنین، ستّ سلم و علیه اهللصلی اهللرسول بلغ فلما کرامته، من

 (16۸: 1 بی تا،ابن هشام، )« .وهب بنت آمنة أمّه توفیت

 در «اهللرسول یا» خطاب برای را توجیهی چنین کهیدرصورت

 نپذیریم پیامبر)ص( با زینب وگویگفت از سعد ابن گزارش

 در زینب و زید ازدواج یعنی ما دوم احتمال با گزارش این گاهآن

 این درهرصورت. بود خواهد سازگار بعثت آغازین هایسال

 از پس هایسال در زینب و زید ازدواج بر داللتی هیچ گزارش

 .دندار هجرت

وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ واَل » ٔ  درهرصورت روایات شأن نزول آیه 

 مُؤْمِنَه إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمْرًا أنْ یَکُونَ لَهُمُ الخِیرَه مِنْ أمْرِهِمْ 

نیست، زیرا سوره احزاب پس از  رشیپذقابل( 36)احزاب: ...« 

ست و جنگ احزاب در سال پنجم هجری در مدینه نازل شده ا

با ماجرای خواستگاری پیامبر)ص( از زینب برای زید  تواندنمی

های نخست بعثت در مکه ارتباطی از بعثت یا سال در پیش

داشته باشد. مفسر دقت اندیش و نامدار تونسی بن عاشور به این 

نکات توجه کرده است. او برخالف مشهور مفسران معتقد است 

به همسری زید  پیامبر)ص( در مکه زینب بنت جحش را

حال او در درعین (۲60 : ۲1 ،141۲، بن عاشور)ادرآورد.

وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَال مُؤْمِنَه إذَا »روایات مشهور شأن نزول آیه 

کند و شأن نزول آیه مذکور تردید نمی« ... قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمْرًا

داند و میرا ماجرای خواستگاری پیامبر)ص( از زینب برای زید 

معتقد است این آیه در مکه نازل شده و سپس به سوره مدنی 

به نظر ما پذیرش این که  (۲۵7همان: احزاب ملحق شده است.)

ای که های نخست بعثت نازل شود و به سورهای در سالآیه

نماید. حدود پانزده سال بعد نازل شده ملحق شود دشوار می

شواهد ذکور تردید کنیم. تر آن است که در صحت روایت مساده

کند از جمله این که بر اساس برخی چندی این نظر را تأیید می

وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ واَل مُؤْمِنَه إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ » ٔ  روایات آیه

در شأن زینب نازل نشده  ...« أمْرًا أنْ یَکُونَ لَهُمُ الخِیرَه مِنْ أمْرِهِمْ

از یونس از ابن وهب از ابن زید روایت کرده به نقل است. طبری 

مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ال مُؤْمِنَه إذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ»: ٔ  است آیه

دختر عقبه بن ابی معیط نازل شد.  کلثومام ٔ  در باره« أمْرًا

کلثوم اولین زن مهاجر به مدینه بود. او ام»موجب این روایت به

هبه کرد و پیامبر)ص( او را به زید بن حارثه  خود را به پیغمبر

تزویج نمود، پس او و برادرش خشمگین شده و گفتند: 

مقصودمان پیامبر)ص( بود و او خواهرمان را به ازدواج غالمش 

وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَال مُؤْمِنَه إذَا قَضَى اللَّهُ » ٔ  درآورد، پس آیه

سیوطی  (۲7۲: ۲0، 141۲ ،یرطب)« نازل شد ...« وَرَسُولُهُ أمْرًا

هم همین روایت را با اسناد دیگری به نقل از ابن ابی حاتم از 

 (۲0۲: ۵، 1404 ،یوطیسابن زید روایت کرده است.)

ای مبنی بر خالصه آن که در منابع تاریخی هیچ شاهد و قرینه

این که زینب پیش از زید ازدواجی داشته در دست نیست و به 

مسر او بوده است. در نتیجه آن دسته از ظن قوی زید اولین ه

ها و آرائی که زمان ازدواج زید و زینب را پیش از بعثت گزارش

نمایند. می اند صحیحهای نخستین بعثت دانستهیا حداکثر سال

البته اگر زمان این ازدواج را پیش از بعثت بدانیم باید به این 

چه موقعیت و پرسش نیز پاسخ دهیم که پیامبر)ص( در آن زمان 

مرجعیتی داشته که زینب به نظر او تمکین کرده و به همسری 

دانیم چگونه درستی نمیآزاد شده او درآید؟ هرچند ما به ٔ  برده

زینب به این ازدواج تن داده است اما شاید توجه به نکاتی این 

های معتبر تاریخی کند. بر اساس گزارش ریباورپذمسئله را 

ثت در میان قریش شخصیتی مورد احترام پیامبر)ص( پیش از بع

ابن یی و خلق نیکو مشهور بوده است.)گوراستو به امانت و 

قریش به  دادنتنهایی نظیر ( گزارش1۸۸: 1 ،بی تاهشام، 

داوری و صوابدید او در ماجرای بازسازی کعبه و اختالف بر سر 

از جایگاه او در میان قریش حکایت  حجراالسودنصب 

( از سوی دیگر مطابق رسم عرب 196: 1 ،نکند.)همامی

پسرخواندگی به معنای عضویت فرد در خانواده و قبیله محسوب 

شد و فرد پس از پیمان پسرخواندگی عمالً عضوی از قبیله به می

زید پس از آزادی و پسرخواندگی دستکم  آمد در نتیجهشمار می
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مد و و قریش دیگر نه یک برده بلکه پسر مح هاشمیبناز نظر 

رو رضایت جحش و امیمه پدر و مادر خدیجه بوده است. ازاین

زینب به همسری دختر نوجوان خود با زید چندان نباید غریب 

 به نظر برسد.

 زندگی زید و زینب:

های تاریخی زید و زینب زندگی مشترک بر اساس گزارش

اند. زینب از طبقه اشراف و زنی مغرور بود و به موفقی نداشته

کرد او حتی دیگر زنان رسول خدا را هم ود افتخار میتبار خ

دیده است. او در تفاخر بر زنان پیامبر)ص( با شأن خود نمی

گفته است: شما را احزاب به آنان می ٔ  سوره 37 ٔ  استناد به آیه

تان به عقد پیامبر)ص( درآوردند، اما مرا خداوند از ورای خانواده

: ۸ ،1410)ابن سعد، رد.هفت آسمان به عقد پیامبر)ص( در آو

فروخته و خود را برتر از وی ( او بر عایشه نیز فخر می۸۲

او همچنین به عایشه ( 11: ۲۲، 141۲، ی)طبردانسته است.می

یک از زنان رسول خدا به خدا سوگند من مانند هیچ»گفته می

به مهر به ازدواج پیامبر)ص(  شانخانوادهنیستم. آنان را 

خداوند به عقد پیامبر)ص( درآورد و آن را در درآوردند اما مرا 

کتابش نازل فرمود تا مسلمانان تا ابد آن را بخوانند. آن جا که 

وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذی أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِکْ »: فرمایدمی

حس  (۸۲: ۸ ،1410ابن سعد، )...« عَلَیْکَ زَوْجَکَ وَ اتَّقِ اللَّهَ 

غرور و تفاخر در زینب چنان شدید بوده که حتی برتری خود را 

شده دائماً به آن حضرت یادآور میص( بر دیگر زنان پیامبر)

کند که زینب مکرراً به است. طبری از ابن حمید از شعبی نقل می

گفته است من مانند دیگر زنان شما نیستم من به پیامبر)ص( می

زنان شما هستم: اول آن که جد من و  نیپرافتخارترسه ویژگی 

جد شما یکی است. دوم آن که مرا خداوند از آسمان به عقد شما 

درآورد و سه دیگر آن که در ازدواج من سفیر و واسطه جبرئیل 

بنا برگزارشی دیگر او پس ( 11: ۲۲، 141۲، ی)طبربوده است.

از صفیه دختر  آن حضرت از ازدواج با پیامبر)ص( روزی نزد

به همسری  نضیر بن اخطب که پس از جنگ بنی حیی

که  یزن»عنوان  اپیامبر)ص( درآمد بدگویی کرد و از او ب

شدت از این سخن ناراحت شد نام برد که پیامبر)ص( به «یهودی

خاطر این سخنش کناره گرفت.)ابن سعد، و تا مدتی از زینب به

1410، ۸ :100) 

یار بس زینبس اگرچه در باره تقوی و سالمت نف هرحالبه

داده و اند اما ظاهراً او به اصالت نسب خود بسیار بها میهگفت

دانسته است. جالب این است که را از دیگران برتر می یشخو

ست مربوط به زینب در دست ا فضایل هایی که درتمام گزارش

 دهد که دستکم زینب در دوراندوران پیری اوست این نشان می

ان لکه دیگرمغرور بوده و امثال زید و ب زنی یسالانیمو  جوانی

 دانسته است.را هم شأن خود نمی

ز نی ظاهراً اخالق اشرافی و غرور زینب در زندگی زناشویی وی

ا رار زید بردگی و تب ٔ  بوده است. او همواره سابقه نیآفرمسئله

زده است. بر اساس کشیده و به او سرکوفت میخش میبه رُ

زبان و عدم زخم ی زید همواره ازهای متعدد تاریخگزارش

 بردهیزینب نزد رسول خدا شکایت م یبردارفرمان

ینب به گزارش ثعلبی، زید از ز (191: 14، 1364 ،یقرطب)است.

کرده که او شرف بزرگی خود را به نزد رسول خدا شکایت می

آزارد و خواهان طالق وی کشد و مرا با زبانش میرخ من می

 (47: ۸  ،14۲۲ ،یشود.)ثعلبمی

اند. او از زید منابع تاریخی هیچ فرزندی را از زینب ثبت نکرده

اگر جدایی او از  (434: 1، 1417 ،یبالذر)صاحب فرزندی نشد.

به باتوجه 1زید را بنا به قول مشهور سال پنجم هجری بدانیم

های طوالنی زندگی مشترک آن دو چنین چیزی عجیب سال

های بعدی خود صاحب د از ازدواجزیدانیم نیک می. دینمایم

دانیم زینب از رسول خدا نیز صاحب چند فرزند شد. همچنین می

توان گفت زینب عقیم بوده به ظن قوی می نیفرزند نشد؛ بنابرا

دار نشدن زید و زینب توان احتمال داد بچهرو میاست. ازاین

                                                           
 در این باره پس از این سخن خواهیم گفت - 1
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یکی دیگر از عوامل زندگی ناموفق آن دو بوده است. ازدواج 

 کند.د با ام ایمن این احتمال را تقویت میزی

 ازدواج زید با ام ایمن

اش ام ایمن است، کنیز عبداهلل بن عبدالمطلب و برکه که کنیه

پیامبر)ص( او را از پدر به ارث . پرستار رسول خدا بوده است

و پس از ازدواج با  (1793: 141۲،4ابن عبد البر، برده بود.)

او از  (179: ۸ ،1410ابن سعد، )خدیجه)ع( وی را آزاد کرد.

جمله اولین زنانی بود که به پیامبر)ص( ایمان آورد و با آن 

حضرت به مدینه هجرت کرد. رسول خدا ام ایمن را احترام 

نگریست به او مى هرگاهنامید و کرد و او را مادر خود میمی

به  (همان جا«.)این بازمانده خانواده من است»فرمود: مى

ایمن پس از آزادی با عبید بن عمرو از قبیله  امیذربالگزارش 

خزرج ازدواج کرد و به مدینه رفت و از او پسری به دنیا آورد 

ایمن معروف  امهیکنکه نام او ایمن بود و به همین سبب به 

( اما ابن کثیر همسرم ایمن را غالمی 47۲: 1، 1417 ،یبالذرشد)

و معتقد است مشابهت  حبشی به نام عبید بن زید الحبشی دانسته

اسمی او با عبید بن عمرو خزرجی موجب شده که برخی شخص 

: 1۵، 1407 ر،یابن کثاخیر را همسرم ایمن و پدر ایمن بدانند.)

( صاحب انساب العرب معتقد است مورخان میان ایمن بن ۸۲

ایمن و ایمن بن عبید بن عمرو بن بالل بن ابی الجرباء  پسرمعبید 

 :1403ابن حزم، اند)نام و نام پدر خلط کرده به سبب تشابه در

هرحال پیامبر)ص( پس از فوت عبید، ام ایمن را به عقد به (3۵۵

 ٔ  شد. در بارهآورد و ام ایمن از او اسامة بن زید را باردار زید در

وجود  نظراختالفزمان ازدواج زید با ام ایمن در منابع تاریخی 

ر عسقالنی زید پس از بعثت دارد. به گزارش ابن سعد و ابن حج

؛ 179: ۸ ،1410 ابن سعد،با ام ایمن ازدواج کرده است.)

گوید اما بالذری به نقل از شعبی می (3۵9: ۸ ،141۵، عسقالنی

پس از آن که پیامبر)ص( مالک زید شد و زید به سن بلوغ رسید 

: 1، 1417 ،یبالذرایمن را به عقد وی درآورد.) حضرتمآن 

ازاین گفتیم زید پس از ازدواج پیامبر)ص( شچنان که پی (47۲

بوده به مالکیت  سالهپانزدهکه حدوداً با خدیجه درحالی

 امیشعبمطابق نقل بالذری از  نی؛ بنابراپیامبر)ص( درآمده است

با او ازدواج کرده  ایمن اولین همسر زید بوده و پیش از بعثت

ازدواج زید  این اختالف و آگاهی از زمان ٔ  است. داوری در باره

های تاریخی و زینب چندان دشوار نیست. ما به کمک برخی داده

 توانیم زمان این ازدواج را حدوداً مشخص کنیم.می

حاصل ازدواج زید با ام ایمن پسری به نام اسامة  از جمله این که

پیامبر)ص( بود.  موردعالقهبن زید بوده است. اسامه همچون زید 

شد. و بیت پیامبر)ص( محسوب می او از کودکی عضو خانواده

تواند از کند که میاسامه نقل می ٔ  ابن سعد ماجرایی را در باره

سن تقریبی اسامه حکایت کند. به گزارش وی روزی اسامه در 

خورد و صورتش و مجروح شد و پیامبر)ص( به خانه زمین 

: 4 ،1410ابن سعد، عایشه فرمود خون از صورت او برگیرد.)

 و درارش گویای آن است که اسامه در دوران مدینه ( این گز46

هایی که پیامبر)ص( با عایشه ازدواج کرده بود کودکی سال

های معتبر بوده است. همچنین بر اساس گزارش وسالسنکم

پیامبر)ص( در روزهای پایان حیات خویش یعنی سال تاریخی 

 هجری سپاهی را برای جنگ تجهیز کرد و اسامة بن زید را 10

سال داشته به فرماندهی سپاه  ۲0یا  1۸که در آن زمان 

این گزارش و نیز شواهدی که بدان  بهباتوجه( 49: .)هماندیبرگز

های سوم تا پنجم بعثت به دنیا اشاره شد اسامه باید حدود سال

ها با ام آمده باشد. الجرم زید باید بعد از بعثت و در همین سال

های ازاین گذشت در سالکه پیش ایمن ازدواج کرده باشد. چنان

سال بوده در نتیجه ازدواج با ام  3۵مذکور زید مردی حدوداً 

توانسته اولین ازدواج او باشد و گزارش بالذری از ایمن نمی

موجب آن زید پیش از بعثت با ام ایمن ازدواج کرده شعبی که به

ا های پیشین م. این یافته با نتیجه بررسیدینماینماست درست 

اولین ازدواج زید پس از آزادی و پسرخواندگی  مبنی بر این که

های آغازین های پیش از بعثت یا سالپیامبر)ص( و در سال

زید  بعثت با زینب بنت جحش بوده سازگار است. مختصر آن که
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های سوم که زینب را در کابین خود داشته در حدود سالدرحالی

ده است. اما در ازدواج زید با تا پنجم بعثت با ام ایمن ازدواج کر

کند: ازجمله این که ام توجهی جلب نظر میام ایمن نکات قابل

ازاین بوده است. چنان که پیش تربزرگایمن بسیار از زید 

تر بوده است. اما ام گذشت زید ده سال از پیامبر)ص( کوچک

از پیامبر)ص( بوده  تربزرگایمن پرستار پیامبر)ص( و بنابراین 

بوده  ترمسندر نتیجه ازدواج زید با زنی که بسیار از او . است

که زینب را در کابین خود داشته چندان عادی به ویژه درحالیبه

رغم خصوصیاتی که از تر آن که زینب بهرسد. عجیبنظر نمی

رغم تفوقی که بر زید داشته به این ازدواج وی ذکر کردیم و به

ازاین باروری زینب را که پیشاست. اگر احتمال نا رضایت داده

خاطر آوریم این ابهام و شگفتی رنگ بدان اشاره کردیم به

ویژه پسر در به اهمیت فرزند بهبازد. از یک سو باتوجهمی

عصر نزول ناباروری زینب نقصی بزرگ برای  ٔ  فرهنگ جامعه

با و زید کامالً محق بوده برای داشتن فرزند  شدهیماو محسوب 

به تفوق و سلطه دواج کند و از سوی دیگر باتوجهی دیگر اززن

توانسته با وجود او زنی دیگر اختیار کند. در زینب، زید نمی

ابتکار پیامبر)ص( در ازدواج زید با  حلراهچنین شرایطی تنها 

ایمن بوده که تهدیدی برای زینب محسوب  همچونمزنی مسن 

داشته  فرزندتوانسته نقش آوردن شده و برای زید تنها مینمی

 باشد.

 جدایی زید و زینب

ازاین گذشت زندگی پرتنش و ناموفق زید و زینب چنان که پیش

زمان این  صراحتبهنهایتاً به جدایی انجامید. در منابع تاریخی 

جدایی مشخص نشده است اما عموم مورخان و مفسران با 

ازدواج  ٔ  استناد به روایاتی که در صدر این مقال در باره

 ٔ  سوره 37ر)ص( و زینب ذکر کردیم، و نیز با استناد به آیه پیامب

احزاب جدایی زید و زینب را اندکی پیش از ازدواج پیامبر)ص( 

-10  :۲۲  ،141۲ ،ی؛ طبر ۸1 :۸ ،اند.)همانبا زینب ذکر کرده

های معتبر بر اساس گزارش (۵63: ۲، 13۸7 ،یطبر ؛11

از غزوه  تاریخی پیامبر)ص( در سال پنجم هجری و پس

 (90: ۸ ،1410ابن سعد، المریسع با زینب ازدواج کرده است.)

زمان ازدواج پیامبر)ص( با زینب  ٔ  ابن حجر عسقالنی در باره

حال های سوم و پنجم هجری تردید کرده است. درعینبین سال

احزاب در شأن وی  ٔ  سوره 37-33تصریح کرده است آیات 

 ٔ  اما مفاد سوره 1( 31۵: ۸، 141۵ ،یعسقالن) نازل شده است.

روشنی گویای این حقیقت است که این سوره پس از احزاب به

مفسران  ٔ  نظر همهجنگ احزاب نازل شده و این جنگ به اتفاق

داده است. اگر ازدواج پیامبر)ص( با زینب را در سال پنجم رخ

رسد که دو در سال سوم هجری بدانیم چندان منطقی به نظر نمی

پیامبر)ص( با زینب وحی قرآنی در حرمت  سال پس از ازدواج

ی منافقان در پراکنعهیشاتبنی و جواز آن ازدواج و پاسخ به 

رو تردید ابن حجر موجه ازاین، آن ازدواج نازل شده باشد ٔ  باره

نماید و تاریخ صحیح ازدواج پیامبر)ص( و زینب همان سال نمی

اج پنجم است. اما پرسش اصلی که در فهم ماهیت این ازدو

بسیار راهگشاست این است که زید و زینب چه زمانی از 

 اند. یکدیگر جدا شده

 ٔ  ترین تاریخ مسلمانان است دربارهدر سیره ابن اسحاق که کهن

زینب از زید و ازدواج با پیامبر)ص( چنین آمده است:  جدایی

و چهارصد درهم  ... رسول خدا با زینب بنت جحش ازدواج کرد

پیش از او همسر زید بن حارثه موالی رسول مهر او کرد. زینب 

 ٔ  در باره« زَوَّجْناکَها وَطَراً مِنْها زَیْدٌ قَضى فَلَمَّا» ٔ  خدا بود و آیه

( در این سخن هیچ 644: ۲ ،بی تاابن هشام، او نازل شده است.)

خورد. طبری ای به زمان جدایی زید از زینب به چشم نمیاشاره

                                                           
. به احتمال زیاد منشاء تردید ابن حجر تشابه اسمی زنیب بنت جحش با - 1

های تاریخی زیرا براساس گزارش همسر دیگر پیامبر زینب بنت خزیمه است.

پیامبر در سال سوم هجری با زینب بنت خزیمه ازدواج کرده است. شوهر 

زینب بنت خزیمه عبیدة بن حارث بن عبد المطلب پسر عموی پیامبر بود. که 

در جنگ بدر پایش قطع شد و براثر خونریزی به شهادت رسید. پیامبر در 

زدواج کرد)ابن سعد، الطبقات الکبری، سال سوم هجری با زینب بنت خزیمه ا

۸ :91) 
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دواج پیامبر)ص( با زینب نظیر نیز در تاریخ خود در شرح از

 ،ی)طبر« و کانت قبله عند زید»همین تعبیر را به کار برده است 

اما چنان که «بود دیهمسر ز نبیاز آن ز)پیش (166: 3، 13۸7

سوره احزاب چنین  37دیدیم از ظاهر روایات شأن نزول أیه 

آید که زینب اندکی پیش از ازدواج پیامبر)ص( با وی از برمی

( گاه حتی در ۸1: ۸ ،1410ابن سعد،  ا شده است.)زید جد

مذکور تصریح شده است که  ٔ  برخی روایات شأن نزول آیه

زینب با وی ازدواج  ٔ  پیامبر)ص( پس از سپری شدن زمان عده

کرد. از جمله روایاتی که به این امر تصریح دارند روایتی است 

 تزوّجها»: که ابن عبد البر آن را چنین گزارش کرده است

 هذا الهجرة، من خمس سنة فی سلم و علیه اهللصلی اهللرسول

 من ثالث سنة فی تزوّجها إنه: عبیدة أبو قال و. قتادة قول

 أنها و حارثة، بن زید تحت قبله کانت أنها خالف ال و. التاریخ

 قَضى فَلَمَّا: جل و عز بقوله القرآن فی قصتها تعالى اهلل ذکر التی

 انقضت و زیدها طلق فلما (37)احزاب: .زَوَّجْناکَها اًوَطَر مِنْها زَیْدٌ

 هایعل أطعم و سلم، و علیه اهللصلی اهللرسول تزوّجها عدّتها

 سلم و علیه اهللصلی اهللرسول على دخلت لما و. لحما و خبزا

ابن عبد البر، )« فسماها زینب برّة،: قالت اسمک؟ ما: لها قال

 زینب با هجری پنجم سال در خدا ( )رسول1۸49: 4 ، 141۲

 در او: است گفته عبیده ابو. است  قتاده قول این. کرد ازدواج

 زینب که این باره در. کرد ازدواج زینب با هجری سوم سال

 زینب. نیست اختالفی بوده حارثه بن زید همسر آن از پیش

 وَطَراً  مِنْها زَیْدٌ قَضى فَلَمَّا» آیه در متعال خداوند که است همان

 پس. است کرده اشاره او داستان به( 37: احزاب«).زَوَّجْناکَها

 شد سپری او ٔ  عده زمان و داد طالق را او زید که هنگامی

 میهمانی ازدواج این مناسبت به و کرد ازدواج او با خدا رسول

 شد، وارد خدا رسول بر او که هنگامی. داد گوشت و نان

 خدا رسول و. برّه: گفت چیست؟ نامت فرمود او به پیامبر)ص(

 آشکار روایت این در جعل و وضع آثار نهاد( نام زینب را او

 که نبوده ایناشناخته زن پیامبر)ص( برای زینب که چرا. است

 پیامبر)ص( روایت این در اما .نباشد معلوم حضرت آن بر نامش

پرسد و پس از اطالع از نامش، نام جدیدی می را نامش زینب از

پیداست که ابن عبد البر روایت را با گزارش  .نهدبر وی می

 اندگزارش شده نیز دیگری روایات 1. دیگری خلط کرده است

 و طالق از پس بالفاصله را زینب با پیامبر)ص( ازدواج زمان که

 روایت در کهدرحالی. کنندمی زینب ذکر ٔ  عدّه زمان شدن سپری

 جدایی میان لهفاص به بگوییم بهتر یا ازدواج زمان به اسحاق ابن

 به. است نشده ایاشاره وی با پیامبر)ص( ازدواج و زید و زینب

 از را خود استنباط بعدی گرانو گزارش راویان رسدمی نظر

 بر« عدتها انقضت فلما» نظیر تعابیری با احزاب ٔ  سوره 37 ٔ  آیه

، 14۲0 ،یزی؛ مقر146: 4  ،1407، ریابن کث ).اندافزوده روایت

 تقویت را فوق احتمال داستان این از سعد ابن گزارش (60: 6

تر از گزارش امثال ابن عبد او که کهن گزارش در کندمی

(  ۸4۵-766( و مقریزی)774-701( و ابن کثیر)463-36۸البر)

 و اعتزلها و زید ففارقها»: است آمده چنین فوق عبارت است

 کناره و شد جدا او از زید پس)...«  عدتها انقضت یعنی. حلت

ابن سعد، )...«  سرآمد به اشعده یعنی شد پاک او و گرفت

 عبارت پیداست سعد ابن گزارش از که چنان (۸1: ۸ ،1410

به . است افزوده روایت به او که است ایجمله «عدتها انقضت»

 ابن و (۲30-16۸سعد) ابن گزارش میان مقایسه با همین ترتیب

 و اعتزلها» بارتع توان به این نتیجه رسیدمی (1۵0م اسحاق)

 استنباط نتیجه (... شد پاک زینب گرفت و کناره او از)« حلت

 افزوده روایت به که است احزاب ٔ  سوره 37 آیه از سعد ابن

 این از گزارش ترینکهن که اسحاق ابن گزارش در زیرا است،

چنان که مشاهده . خوردای به چشم نمیاشاره چنین ماجراست

                                                           
به گزارش ابن حجر عسقالنی ام سلمه پس از کشته شدن شوهرش ابو  - 1

سلمه در جنگ احد با پیامبر ازدواج کرد. او از ازدواج پیشین دختری داشت 

: ۸به نام برّة و پیامبر نام او را به زینب تغییر داد.)ابن حجر عسقالنی، اإلصابة، 

زدواج پیامبر با ام سلمه به ظن قوی در سال چهارم هجری بوده و به (ا1۵9

احتمال زیاد ابن عبد البر میان این گزارش و گزارش ازدواج پیامبر با زینب 

     بنت ججش در سال پنجم خلط کرده است.
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 ٔ  سوره 37ه این ماجرا و نیز از آیه های مربوط بشد از گزارش

توان دریافت پیامبر)ص( چه مدت پس از جدایی احزاب نمی

زید از زینب با وی ازدواج کرده است. شاید اطالع از 

 های بعدی زید بتواند در این زمینه راهگشا باشد. ازدواج

 های زید پس از جدایی از زینبازدواج

ی متعددی داشته است. اما هازید پس از جدایی از زینب ازدواج

ها چندان با اطمینان ها و زمان آنترتیب این ازدواج ٔ  در باره

ترین سند تاریخی، ابن سعد به نقل توان سخن گفت. در کهننمی

از هشام بن محمد بن السائب الکلبی از پدرش گزارش کرده 

کلثوم دختر عقبة بن ابی است که زید پس از جدایی از زینب با ام

های زید و رقیه ط ازدواج کرد که حاصل آن دو فرزند به ناممعی

بود. سپس زید او را طالق داد و با درّة دختر ابو لهب ازدواج 

کرد سپس او را نیزطالق گفت و با هند دختر عوام و خواهر زبیر 

ازدواج کرد. پس از آن رسول خدا ام ایمن را به عقد او درآورد 

( اما روشن است که 33: 3 ،.)همانکه از او اسامه را باردار شد

به این که اسامه در سال دهم هجری و به هنگام رحلت باتوجه

رسول خدا جوانی بیست ساله بوده ازدواج زید با ام ایمن 

 ترشیپتوانسته پس از هجرت اتفاق افتاده باشد، چنان که نمی

های میانی مکه با یکدیگر ازدواج گفتیم زید و ام ایمن در سال

های زید از این حیث اند بنابراین گزارش ابن سعد از ازدواجهکرد

 از زید حالشرح در که سعد ابن که این جالب مخدوش است.

 درّه حالشرح گفته در سخن لهب ابو دختر درّه با وى ازدواج

نیاورده  میان به سخنى زید با او ازدواج از وى یهاازدواج ضمن

نی نیز به نقل از هشام بن ( ابن حجر عسقال40: ۸، است.)همان

محمد السائب الکلبی و او از پدرش و او از ابن عباس گزارش 

هنگامی که پیامبر)ص( زید را پسرخوانده خود »کرده است: 

اعالم کرد زینب را به ازدواج او درآورد. پیش از آن رسول خدا 

ام ایمن را به همسری زید درآورده بود که اسامه را برایش به 

کلثوم دختر عقبه د. سپس زید زینب را طالق داد و با امدنیا آور

های زید و ازدواج کرد که حاصل این ازدواج دو فرزند به نام

رقیه بود. سپس او را طالق داد و با درّة دختر ابو لهب ازدواج 

کرد سپس او را نیز طالق گفت و با هند دختر عوام و خواهر 

( این گزارش نیز 496: ۲ ،141۵ ،یعسقالنزبیر ازدواج کرد.)

به سن اسامه ازدواج زید با ام خالی از اشکال نیست، زیرا باتوجه

های پیش از تواند پیش از ازدواج با زینب در سالایمن نمی

های مذکور مبنی داده باشد. در هر حال اگر به گزارشبعثت رخ

های زید پس از جدایی از زینب اعتماد کنیم که ظاهراً بر ازدواج

ها ترتیب این ازدواج ٔ  لی بر خالف آن نداریم در بارهدلی

ها را معتبر بدانیم. در این میان آن چه این گزارش میتوانینم

که تقریباً قطعی است این است که زید پیش از همه و درحالی

هنوز زینب را در کابین خود داشته در سال سوم یا پنجم بعثت با 

ترتیب و زمان  ٔ  ارهام ایمن ازدواج کرده است. اما در ب

های توان به گزارشهای زید پس از جدایی از زینب نمیازدواج

دانیم که زید در سال حدیبیه )ششم موجود اعتماد کرد. تنها می

کلثوم ازدواج کرده و از او دو فرزند آورده است. در هجری( با ام

کلثوم این صورت اگر حداقل زمان زندگی مشترک میان زید و ام

به حاصل آن دو فرزند بوده دو سال فرض کنیم، باتوجهرا که 

کلثوم تا زمان شهادت زید در سال هشتم باید بپذیریم که ام

شهادت زید همسر او بوده است. در این صورت برخالف آن 

ها که هند دختر عوام را آخرین همسر زید دسته از گزارش

زدواج دیگر کلثوم باید آخرین همسر زید باشد و دو ادانند، اممی

کلثوم در سال ششم، انجام شده زید باید پیش از ازدواج با ام

های تاریخی این نتیجه گیری را تا حدودی باشد. برخی گزارش

ازاین آوردیم هند دختر عوام را کند. ابن سعد که پیشتأیید می

کلثوم گفته است حال امآخرین زن زید ذکر کرده است در شرح

بیه به مدینه مهاجرات کرد و برادرانش بر کلثوم در سال حدیام

حدیبیه برای پس گرفتن او به پیامبر)ص(  ٔ  اساس معاهده

 جاءَکَ إِذا النَّبِیُّ أَیُّهَا یا» ٔ  مراجعه کردند اما خداوند آیه

او نازل کرد و رسول خدا از  ٔ  ( را در باره1۲ ممتحنه:«)الْمُؤْمِناتُ

تحویل وی به برادرانش امتناع فرمود. و او را به ازدواج زید بن 
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کلثوم تا زمان شهادت زید در جنگ موته در حارثه در آورد و ام

: ۸ ،1410ابن سعد،  کرد.)سال هشتم هجری با او زندگی می

( از سوی دیگر ۵3 : 1  ،1409 ر،یر.ک به: ابن اث نیهمچن 1۸3

اگر زمان جدایی زید از زینب را سال پنجم هجری بدانیم بعید 

کلثوم در سال نماید زید در فاصله یک سال )تا ازدواج با اممی

تر آن است ششم( دو ازدواج ناموفق داشته باشد. احتمال معقول

که زید پیش از سال پنجم یعنی پیش از سال ازدواج پیامبر)ص( 

پس از آن تا سال ششم دوبار  با زینب از او جدا شده باشد و

کلثوم ازدواج کرده ازدواج کرده و سپس در این سال نیز با ام

 است. 

 ایم بدین شرح است:نتایجی که تا کنون به دست آورده

های الف: پیامبر)ص( پس از اعالم پسرخواندگی زید در سال

 1۵پیش از بعثت دختر عمه خود زینب را که در آن زمان حدود 

البته احتمال ازدواج زید . آوردیدرماست به عقد زید  سال داشته

 های آغازین بعثت منتفی نیست.و زینب در سال

وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَال مُؤْمِنَه إذَا » ٔ  ب: روایاتی که شأن نزول آیه

را  .«... قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمْرًا أنْ یَکُونَ لَهُمُ الخِیرَه مِنْ أمْرِهِمْ 

های تاریخی سازگاری دانند با دادهزید و زینب می ازدواج

 ندارند و غیر معتبرند.

د: زید و زینب به علل مختلف از جمله عدم تفاهم اخالقی و نیز 

 عدم باروری زینب زندگی موفقی نداشته اند. 

تر از زید بوده به ه: پیامبر)ص( ام ایمن را که زنی بسیار مسن

ه زید از او صاحب فرزند شود و عقد او درمی آورد بدان امید ک

 خاطر نداشتن فرزند از هم نپاشد.زندگی زید و زینب به

برد ه: زید بارها از ناسازگاری زینب نزد پیامبر)ص( شکایت می

شود اما پیامبر)ص( هربار او و نهایتاً خواهان جدایی از وی می

 کرده است.را به ادامه زندگی بازینب ترغیب می

زندگی سامان نیافت. زید در سال سوم هجری و: نهایتاً این 

زینب را طالق گفت و حدود یک یا دو سال بعد پیامبر)ص( با 

 زینب ازدواج کرد.

های تاریخی آمده د:علت این ازدواج آن گونه که در گزارش

است از بین بردن ذهنیت منفی برجای مانده از نهاد 

نده در تبنّی)پسرخواندگی( و حرمت ازدواج با همسر پسرخوا

. آن روز و احتماالً تمایل پیامبر)ص( به زینب بوده است ٔ  جامعه
1  

                                                           
نهاد تبنی)پسر خواندگی( و کارکرد و احکام مربوط به آن به مثابه نهادی  - 1

عه عرب عصر نزول اساساً با آن چه امروز فرزندخواندگی ریشه دار در جام

شود متفاوت بوده است. انگیزه پسر خواندگی در میان اعراب نه نامیده می

های انسان دوستانه بلکه افزودن بر قدرت و ثروت بوده است از این رو انگیزه

ا پیمان شدند و نه کودکان و معموالً بغالباً جوانان به پسرخواندگی پذیرفته می

: 1و هم سوگندی میان دو طرف همراه بوده است)ابن عبد البر، االستیعاب، 

(.  در فرهنگ قبایلی آن زمان 361: ۲وابن اثیر، اسد الغابة،  69۸: ۲؛ ۲۲1

انتساب فرد به نسب قبایلی و جایگاه پسر در خانواده به عنوان عامل 

انواده و قبیله است، اقتصادی و نیرویی که در جنگ قادر به دفاع از کیان خ

نماد قدرت و عامل ثروت بوده است. بنابراین پسر خوانده از طریق خانواده 

شده و متقابالً موجب افزایش ثروت و نیز تضمین مند میاز نسب قبایلی بهره

قدرت خانواده بوده است و در نتیجه از تمامی حقوق و احکام مربوط به پسر 

ازدواج با محارم و ... برخوردار بوده  حقیقی از جمله احکام ارث و حرمت

است. تبنی در جامعه عصر نزول  بسیار رواج داشته است. منابع تاریخی  از 

مقداد بن  اند از جملهاند که به پسرخواندگی پذیرفته شدهافراد متعددی نام برده

اسود پسر خوانده اسود بن عبد یغوث بود که پس از نزول آیه مقداد بن عمرو 

سالم مولی ابی حذیفه که ابو (. 31: 3)ابن سعد، الطبقات الکبری، شد خوانده

(. 63: 3)ابن سعد، الطبقات الکبری، حذیفه او را آزاد کرد و پسر خود خواند

عامر بن ربیعه که پسر خوانده خطاب بن نوفل بود و او را تا زمان نزول آیه 

( اسالم که از ۲96 :3.)ابن سعد، الطبقات الکبری، خواندندمر بن خطاب میاع

هایش بر عبور جامعه از مناسبات خونی قبایلی همان آغاز جهت گیری آموزه

ها در این مسیر ترین گامبه سوی مناسبات مدنی متمرکز بود، در یکی از مهم

 ۵و  4تبنّی را ملغی اعالم کرد. اما ظاهراً الغای حکم تبنی که در آیات 

ای الغای این رسم بی بنیاد کافی احزاب بدان تصریح شده است بر ٔ  سوره

نبوده است. از این رو پیامبر خود در این موضوع پیشگام شد و با ازدواج با 

  زینب به این رسم قبایلی برای همیشه پایان داد.
توان پرسید آیا نزول وحی برای پایان بخشیدن به نهاد تنبی کافی نبود؟ می

اش اج با همسر پسر خواندهاساسًا چه ضرورتی داشت پیامبر خود در ازدو

شد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت ریشه کن کردن اموری که پیشگام می

ای نیست. گاه اند البته کار سادهدر ذهن و باور و فرهنگ جامعه نهادینه شده
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 سوره احزاب 37مروری بر آیه 

ناظر به  ٔ  اکنون نوبت آن است که نتایج به دست آمده را با آیه

وَ »ازدواج پیامبر)ص( با زینت محک بزنیم. متن آیه چنین است: 

هِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذی أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْ

نَفْسِکَ مَا اللَّهُ مُبْدیهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ  فی وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفی

زَیْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناکَها لِکَیْ ال یَکُونَ  أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضى

أَزْواجِ أَْدِعیائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ َوطَراً وَ   حَرَجٌ فیعَلَى الْمُؤْمِنینَ

گاه که تو به آن که خداوند ()آن37احزاب: «)کانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُوالً

بر وی نعمت بخشید و تو نیز بر او نعمت بخشیدی گفتی همسرت 

دار و پروای خداوند داشته باش و چیزی را را تحمل کن و نگاه

کردی و از آن است در خود پنهان می ٔ  ه خداوند آشکارکنندهک

مردم بیم داشتی حال آن که خداوند سزاوارتر است که بیمش 

داشته باشی. پس هنگامی که ارتباط عاطفی زید از او کامالً 

پایان یافت ما او را به عقد تو درآوردیم تا مؤمنان در ازدواج با 

لبستگی میان آنان نباشد، همسران پسرخواندگانشان زمانی که د

 احساس تنگی نکنند و فرمان خداوند شدنی است(

داللت بر استمرار دارد. یعنی « إذ تقول»فعل مضارع در عبارت 

این عبارت حاکی از ...«. ی گفتیمآن زمان که تو همواره به ... »

 ٔ  آمده و در بارهآن است که زید مکرراً نزد پیامبر)ص( می

گفته است. فعل یامبر)ص( سخن میجدایی از زینب با پ
                                                                                          

کند بلکه آن چه مهم است نه موضوعی است که جامعه خود را بدان مقید می

آفرین بی دلیل است. های ساختگی و محدودیتالتزام بی دلیل به قید و بند

شود که برهان عقلی و گاه موضوعی چنان در جان و ذهن جامعه نهادینه می

وحی الهی در اقناع جامعه به دست شستن از آن کافی نیست و رهبران و 

های الگو در این راه باید پیشقدم شوند. شاید ذکر مثالی بتواند شخصیت

های مذهبی سنتی ع را برطرف کند. در باور بخشاستبعاد ذهنی این موضو

هایی از جامعه موسیقی شرعاً حرام است. تا چند دهه پیش و شاید در بخش

این جامعه تا همین امروز این باور چنان ریشه دار بوده و هست که نظر فقهی 

مرجعی چون امام خمینی مبنی بر حلیت موسیقی که متضمن لهو و لعب نباشد 

این باور را نداشت. الزم بود در یکی از دیدارهای  یارای تصحیح

مردمی،گروهی با ارگ و نی و فلوت در برابر ایشان بنوازند و ایشان بنشینند 

  و گوش کنند تا معلوم شود موسیقی فی نفسه حرمتی ندارد.

است. این فعل برای تعدیه نیازی به « نگهدار»به معای « أَمْسِکْ»

. یعنی زنت را نگهدار« أَمْسِکْ زوجک»حرف اضافه ندارد. 

برخی از مفسران به این نکته توجه کرده و ساخت نحوی 

« داشتن و طالق ندادنحبس کردن/نگه»را به « امسک علی»

( برخی دیگر این 37۸: 6 ،140۵ ،یقطب راوندد.)انمعنا کرده

عبارت را نیازمند هیچ گونه شرح و توضیحی نیافته از آن 

( ۵40: 3  ،1407 ،ی؛ زمخشر11: ۲۲، 141۲ ،یطبراند.)گذشته

ظاهراً داللت بر تضمین معنای « علی»به نظر ما حرف اضافه 

عَلَیْکَ أَمْسِکْ »دارد در نتیجه معنای عبارت « صبر و شکیبایی»

همسرت را نگهدار و ناسازگاری او را » شودچنین می«زَوْجَکَ

« اتق اهلل»جمله « های او بردبار باشتحمل کن. یا بر ناسازگاری

که بالفاصله پس از این عبارت آمده تأییدی بر این معناست. 

کرده است که مطابق این جمله پیامبر)ص( زید را نصیحت می

های زینب واکنش تند ر برابر ناساگاریپروای الهی پیشه کند و د

نشان ندهد. در نتیجه عبارت مذکور بیانگر مراجعات مکرر و 

دهد که زید وگوی زید با پیامبر)ص( است و نشان میگفت

کرده و از همواره از ناسازگاری زینب نزد پیامبر)ص( شکوه می

خواسته او را طالق دهد و هر بار پیامبر)ص( اجازه می

( او را به صبر و تحمل ناسازگاری همسرش و عدم پیامبر)ص

 طالق وی فرامی خواهنده است.

وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذی »به آن چه گفته شد معنای کامل عبارت باتوجه

« أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَنْعَْمتَ عَلَیْهِ أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ وَ اتَّقِ اللَّهَ

ر زمانی را که به کسی که خدا و تو به خاطر بیاوبه»:  چنین است

ها و گفتی ناسازگاریای )زید( همواره میاو لطف فراوان کرده

های زنت را تحمل کن و او را نگهدار و تقوای خدا گوییدرشت

های او عکس العمل تند نشان پیشه کن مبادا در برابر ناسازگاری

 « دهی

اللَّهُ مُبْدیهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ  نَفْسِکَ مَا فی وَ تُخْفی»آیه با عبارت 

و آن چه را که خداوند آشکار کننده آن «)وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ

کردی و از مردم بیم داشتی حال آن که است در خود پنهان می
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یابد. این است که بیمش داشته باشی( ادامه می سزاوارترخداوند 

ص( همزمان که در برابر بخش از آیه گویای آن است که پیامبر)

کرده با زنش اصرار زید به طالق زینب به او توصیه اکید می

کرده که خداوند باالخره آن را بسازد، چیزی را در دل پنهان می

شود و به پیامبر)ص( متذکر می« مَا اللَّهُ مُبْدیهِ»آشکار کرده است 

این  نگران مردم نباشد باید خشیه خدا را به دل داشته باشد. در

جا باید به چند پرسش پاسخ گفت: اوالً پیامبر)ص( از بیم مردم 

کرد است؟ ثانیاً این مردم چه کسانی بودند چه چیز را پنهان می

مدینه است؟ ثالثاً: بیم پیامبر)ص( از چه بوده  ٔ  آیا مقصود جامعه

آیه و نیز آیات بعد  ٔ  از قیام و شورش مردم یا ...؟ تأمل در ادامه

 های فوق کمک کند. یافتن پاسخ پرسش تواند بهمی

 کرده است؟پیامبر)ص( چه چیز را پنهان می -۱

ظاهراً حاکی از آن « زَیْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناکَها فَلَمَّا قَضى»عبارت 

است که ازدواج آینده با زینب همان چیزی است که پیامبر)ص( 

یی زید و کرده است، زیرا خداوند پس از جدادر خود پنهان می

« مَا اللَّهُ مُبْدیهِ »زینب همین موضوع را آشکار کرده است 

توان چنین فرض کرد که پیامبر)ص( از طریقی نظیر الهام یا می

رؤیا این پیام را از خداوند دریافت کرده است که او برای 

شکستن تابوی ازدواج با همسر پسرخوانده باید در این مسیر 

أَزْواجِ  کُونَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ حَرَجٌ فیلِکَیْ ال یَ»پیشگام باشد 

و به این منظور با زینب پس از « أَدْعِیائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرا

تواند نتایج و جدایی از زید باید ازدواج کند. اما چنین اقدامی می

رو های منفی در جامعه در پی داشته باشد. ازاینواکنش

زندگی با  ٔ  ا قانع کردن زید به ادامهکوشیده بپیامبر)ص( می

وَ کانَ أَمْرُ اللَّهِ »زینب این اقدام مقدر را به تأخیر بیندازد. عبارت 

 ٔ  در پایان آیه که بر قطعیت و تحقق فرمان و اراده« مَفْعُوالً 

 کند. خداوند تصریح دارد، این فرض را تقویت می

نند از جمله کهمچنین برخی روایات این برداشت ما را تأیید می

سیوطی از ترمذی، طبری و دیگران روایتی را به نقل از علی بن 

کند که فرمود: خداوند به پیامبر)ص( وحی حسین)ع( نقل می

کرده بود که زید زینب را طالق داده و خداوند او را به ازدواج 

پیامبر)ص( در خواهد آورد. هنگامی که زید از اخالق زینب 

کند و آن د که زینب از او اطاعت نمیشکایت نزد پیامبر)ص( بر

حضرت را از قصد خود برای طالق زینب آگاه نمود پیامبر)ص( 

به او توصیه کرد تقوای الهی پیشه کن و با زنت بساز. این 

دانست زید نهایتاً زینب را طالق درحالی بود که پیامبر)ص( می

داده و آن حضرت با وی ازدواج خواهد کرد. این همان چیزی 

کرد. و چون از این امر آگاه بود د که پیامبر)ص( مخفی میبو

 ،یوطیس)...«  خواست به زید بگوید زنت را طالق بدهنمی

( طبرسی در مجمع البیان پس از ذکر روایت ۲03 :۵، 1404

افزاید: این تآویل مطابق تالوت و ظاهر آیه است، زیرا فوق می

پیامبر)ص( پنهان خداوند سبحان اعالم کرده است آن چه را که 

کند، و خداوند در این ماجرا چیزی جز ازدواج داشته آشکار می

با زینب را آشکار نکرده است. اگر آن چه را که پیامبر)ص( در 

کرد عشق به زینب و یا تمایل به طالق زینب دلش مخفی می

آشکار کردن آن را داده است،  ٔ  توسط زید بود، خداوند که وعده

 (۵64: ۸، 141۲ ،یطبرس)...« .  کردمی قطعاً آن را آشکار

 کیست؟« تخشی الناس»در عبارت « الناس»مقصود از  -۲

به معنای مردم است. در قرآن البته این واژه در « النَّاس» ٔ  واژه

أتَأمُرُونَ » ٔ  مواردی به همین معنا به کار رفته است نظیر آیه

قُلْ أعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ »( یا 94بقره: «)النَّاسَ بِالبِرِّ وَ تَنْسَونَ أنْفُسَهُمْ

( اما قرآن بعضاً این 3-1 : سوره ناس«)مَلِکِ النَّاسِ إلهِ النَّاسِ 

واژه را  مفهوماً یا مصداقاً در مورد بخشی از مردم یا گروه 

برد. مثالً در اعمال حج خطاب به خاصی از مردم به کار می

وا مِنْ حَیْثُ أَفاَض ثُمَّ أَفیضُ»فرماید: مسلمانان عصر نزول می

)سپس از همان جا که مردم/مشرکان (199بقره: )« ...النَّاسُ 

وَعَدَکُمُ اللَّهُ »فرماید: ( یا می... شوند شما نیز روانه شویدروانه می

مَغانِمَ کَثیرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَکُمْ هذِهِ وَ کَفَّ أَیْدِیَ النَّاسِ عَنْکُمْ وَ 

()خداوند غنایم بسیاری را به ۲0الفتح : ...«)یَةً لِلْمُؤْمِنینَ لِتَکُونَ آ

آورید و این وعده را برای شما به شما وعده داد که به دست می
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سرعت محقق کرد و دست مردم/مشرکان را از شما باز داشت تا 

به معنای « ناس»ای باشد برای مؤمنان...( در این آیات نشانه

گاه در یک آیه ناس به دو معنای مشرکان به کار رفته است. 

الَّذینَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ »متفاوت به کار رفته است نظیر آیه 

عمران : آل«)النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إیماناً ...

()کسانی که چون مردم به آنان گفتند مردم/مشرکان علیه 173

نان بترسید، ایمانشان افزون شد...( در این اند از آشما فراهم آمده

دو بار و به معانی متفاوت به کار رفته است. گاه نیز « ناس»آیه 

برد. نظیر را برای یهود مدینه یا منافقان به کار می« ناس»قرآن 

ما یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ ِإنْ لَمْ تَفْعَلْ فَ»آیه 

بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ ال یَهْدِی الْقَوْمَ 

مورد بحث نیز این واژه در مورد  ٔ  در آیه (67مائده: «)الْکافِرین

هایی از یهود مدینه به کار رفته است. در حقیقت منافقان و بخش

زدواج با زینب پیامبر)ص( از این بیم داشته است در صورت ا

به قبح شدید ازدواج با همسر یهودیان و منافقان مدینه باتوجه

پسرخوانده در فرهنگ جامعه آن زمان علیه پیامبر)ص( دست به 

تبلیغات سوء و عملیات روانی بزنند و آن حضرت را متهم کنند. 

ضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ قُلُوبِهِمْ مَرَ لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذینَ فی»آیه 

احزاب: «)فِی الْمَدینَةِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِمْ ثُمَّ ال یُجاوِرُونَکَ فیها إِالَّ قَلیالً

()اگر منافقان و بیماردالن و شایعه پراکنان در مدینه از کار 60

انگیزیم  در نتیجه جز خود دست برندارند تو را علیه آنان بر می

روشنی گویای نقش و به نمانند(مدتی اندک در همسایگی تو 

تأثیر یهود و منافقان در فضای اجتماعی مدینه است و همچنین 

در آیه مذکور منافقان و « ناس»دهد اوالً مقصود از نشان می

ای برجهت نگرانی پیامبر)ص( است، یهود مدینه است ثانیاً قرینه

بدین معنا که نگرانی آن حضرت از فضا سازی و تبلیغات سوء 

یه پیامبر)ص( و اسالم و ایجاد تزلزل در نومسلمانان بوده عل

 است و نه شورش اجتماعی و یا اتفاقاتی از این دست.

 ازدواج پیامبر)ص( با زینب

مطابق روایاتی که در صدر این نوشتار گذشت پیامبر)ص( پس 

 ٔ  زینب با او ازدواج کرد. شاید بتوان از آیه ٔ  از سپری شدن عدّه

ماست شواهدی بر  بحث موضوع که احزاب ٔ  سوره 37 ٔ  

آیه چنین است:   ٔ  درستی یا نادرستی این سخن یافت. ادامه

زَیْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناکَها لِکَیْ ال یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ  فَلَمَّا قَضى»

فَلَمَّا »تعبیر «. أَزْواجِ أَْدعِیائِهِمْ إِذا َقَضوْا مِنْهُنَّ وَطَراً حَرَجٌ فی

که در این بخش از آیه با ساختی متفاوت « زَیْدٌ مِنْها وَطَراً قَضى

دو بار تکرار شده، در بحث ما تأمل برانگیز است. مقصود از این 

عبارت چیست؟ برخی مترجمان این عبارت را چنین ترجمه 

ترجمه )...«  پس چون زید از آن زن کام بر گرفت»اند: کرده

زید از او نیازش را برآورد پس چون »(. یا قرآن فوالدوند

هنگامی که زید »ی( یا نیترجمه قرآن مشک)« )طالقش داد(

ترجمه قران )« نیازش را از آن زن برآورد )و از او جدا شد(

ی( همچنین برخی از مفسران عبارت مذکور را رازیمکارم ش

 مان،یمقاتل بن سلبرآورده کردن نیاز یعنی آمیزش و جماع)

( یا قضای 391: ۸، 14۲6 ،یدیماتر ؛496: 3، 14۲3

( معنا کرده،  آن را استعاره از 34۵: ۸ ،ی، بی تاطوسشهوت)

گونه ( این3136: 9 ،1419حاتم،  یابن اباند.)طالق  دانسته

روشنی از تأثیر روایات مذکور بر ذهن ها و تفسیرها بهترجمه

مترجمان  و مفسران حکایت دارد. به عبارت بهتر آنان بر اساس 

مذکور با این تصور که زید پس از مدت کوتاهی زندگی  روایات

با زینب و برگرفتن کام از او وی را طالق داد و پیامبر)ص( 

بالفاصله پس از سپری شدن عدّه با او ازدواج کرد، آیه را معنا 

ازاین دانستیم زید پیش از بعثت یا که پیشاند. درحالیکرده

رد و زندگی مشترک های آغازین بعثت با زینب ازدواج کسال

توان پرسید چرا قرآن به ها سالیانی به طول انجامیده است. میآن

زَیْدٌ  فَلَمَّا قَضى»بلکه فرمود « ... فلمّا طلَّقها زید»سادگی نفرمود 

ای ؟ برای پاسخ به این پرسش مقدمتاً به نکته«مِنْها وَطَراً

 کنیم. زبانشناسانه اشاره می
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تی که یکی ازمباحث زبانشناسی مطابق معنا شناسی شناخ

ای در توصیف یک رخداد در حقیقت شناختی است، هر گزاره

گوینده از آن واقعیت است و این مفهوم  ٔ  ویژه مفهوم سازی

سازی تابع چشم انداز  گوینده در توصیف آن  رخداد و یا 

اهمیتی است که او به عناصری از آن رخداد داده است. بنابراین 

مقصود گوینده و پیامی که قصد انتقال آن را  برای درک صحیح

توان و نباید مفاهیم به کار رفته در کالم او به مخاطب دارد، نمی

أَمْسِکْ »را تغییر داد و مفاهیم دیگری را جانشین آن کرد. تعابیر 

زَیْدٌ  فَلَمَّا قَضى»و « امسک زوجک»جای به« عَلَیْکَ زَوْجَکَ

مفهوم « زید هاطلقفلما » راتی نظیرجای عبابه« مِنْها وَطَراً

سازی قرآن از ماجرای زید و زینب است و قطعاً قرآن از این 

ای را اراده کرده است و با نوع مفهوم سازی خاص معنای ویژه

ها با عبارات مشابه، معنای مورد نظر به کلی جایگزین کردن آن

ازاین پیش« أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ» ٔ  رود. در بارهاز دست می

به « قضی»گوییم تعبیر دوم می ٔ  صحبت کردیم. اکنون در باره

نیاز »به معنای « وطر»و « اتم= تمام کرد»و « ترک کرد»معنای 

 لیخل )« و دلبستگی است که مورد توجه و اهتمام شخص باشد

 ... من ... قضی»( ساخت 446: 7 ،13۸3 ،یدیبن احمد فراه

ز، بر دست شستن، قطع دلبستگی افزون بر معنای رفع نیا« وطراً

و عالقه داللت دارد. چنان که شاعر پس از کشته شدن جمیل بن 

 معمر در رثای او گفته است: 

کیف ثوائی بالمدینة بعد ما/ قضی وطراً منها جمیل بن 

معمر)چگونه در مدینه اقامت کنم پس از آن که /جمیل بن معمر 

 آن را ترک گفته و بازگشتی بدان ندارد.(

بن قتیببه دینوری زیسته قرن سوم در شرح زندگی اعشی شاعر ا

مشهور جاهلی این تعبیر را به کار برده است. به گزارش دینوری: 

او شاعر جاهلی قدیمی بود و در اواخر عمرش دوره اسالم را »

درک کرد. به قصد دیدار پیامبر)ص( و اسالم آوردن بار سفر 

حدیبیه قصد دیدار اند او در جریان صلح . گفته... بست

پیامبر)ص( کرد. ابو سفیان بن حرب او را دید و از قصد او 

روم. ابو سفیان گفت: او شراب و پرسید. گفت به دیدار محمد می

کند. به گزارش دینوری پاسخ اعشی زنا و قمار را بر تو حرام می

به ابو سفیان چنین بود: اما الزنا فقد ترکنی و لم اترکه و اما الخمر 

ابن )...«  د قضیت منها وطرا و اما القمار فلعلی اصیب منه خلفافق

( در پاسخ اعشی به ابو سفیان ۲۵0: 1، 14۲3 ،ینورید بهیقت

دست »روشنی به معنای به« فقد قضیت منها وطراً»عبارت 

ویژه در شعر عرب است. البته به« شستن از شراب و عدم تمایل

ل نیز به کار رفته عبارت مذکور در معنای کام جستن و وصا

است اما چنان که دانستیم این عبارت بر معنایی بیش از کام 

 جستن داللت دارد.

فلما »بر همین اساس برخی از مفسران ادیب از دیرباز عبارت 

سوره احزاب را همین گونه معنا  37در آیه « قضی زید منها وطرا

 معنای این عبارت» : اند. از جمله زمخشری گفته استکرده

گاه که زید را هیچ نیازی در زینب برجای نماند و چنین است: آن

دیگر به او توجهی نداشت و خاطرش از او پاک گشت و 

: 3، 1407 ،یزمخشر )...«  اش به سر رسیدطالقش داد و عده

(.  نظام اعرج مفسر ادیب زیسته قرن هشتم در معنای این ۵43

از او برآورد گاه که زید حاجتش را آن»عبارت گفته است: 

که از او خسته شد و او را نسبت به زینب هیچ نیازی طوریبه

( 46۲: ۵، 1416نظام االعرج، )...«  برجای نماند و طالقش داد

 ضیففیض کاشانی در تفسیر خود سخن او را تکرار کرده است)

تری از این ( طبرسی اما معنایی دقیق191: 4 ،141۵ ،یکاشان

معنای این عبارت چنین »او:  ٔ  ه گفتهدهد. بعبارت به دست می

است هنگامی که زید نیازش را از نکاح زینب به انجام رساند و 

زینب به پایان رسید و در دلش میل و محبتی  طالقش داد و عده

به او برجای نماند و از فراقش دلتنگی و اندوهی نشد. این 

« عبارت به معنای دست شستن از چیزی به طور کامل است

( آلوسی 319: 3،  141۲، و طبرسی ۵6۵: ۸، 137۲ ،یطبرس)

مفسر نامدار اهل سنت در تفسیر خود در عبارتی مشابه در 

گاه که زید از نکاح زینب نیازش پس آن»معنای آیه گفته است: 
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را به انجام رساند و طالقش داد و عده زینب به پایان رسید و 

قش دلتنگی و دیگر نه در قلبش به زینب میلی بود و نه از فرا

( صاحب قاموس قرآن ۲0۵ : 11 ،141۵ ،یآلوس)...«  اندوهی

زَیْدٌ مِنْها وَطَراً  مراد از قَضى»به پیروی از طبرسی گفته است: 

آنست که زید زینب را طالق داد و نظرش را از او برید و دیگر 

حاجتى نسبت باو برایش نماند یعنى پس از آن زینب را بتو )اى 

( چنان که ۲۲۵:  7، 1371 ،یقرش)« ویج کردیمرسول خدا( تز

شود معنایی که طبرسی و آلوسی از عبارت مذکور به مالحظه می

دست داده است، با بافت آیه سازگارتر است. به نظر ایشان 

عالوه بر طالق و جدایی بر « فلما قضی زید منها وطر»عبارت 

ق دل بریدن و قطع وابستگی عاطفی زید به زینب پس از طال

بیانگر « زَیْدٌ مِنْها وَطَراً فَلَمَّا قَضى»در واقع عبارت داللت دارد. 

زمانی است که وابستگی ذهنی و روحی زید نسبت به زینب به 

طور کامل پایان یافته و همه چیز میان آن دو به کلی تمام شده 

که هرگونه احتمال زندگی مشترک مجدد میان آن طوریاست. به

ت.  این زمان طبعاً غیر از زمان عده است که دو منتفی بوده اس

اطمینان از برائت رحم زن است و نه لزوماً از بین  ٔ  صرفاً نشانه

رفتن هرگونه علقه و احساس عاطفی زن و مرد نسبت به 

های تاریخی در این باره از تعابیری نظیر یکدیگر. در گزارش

)زید از « حلت و اعتزلها» )زید از او جدا شد(،« زید ففارقها»

)عده اش به « عدتها انقضت» زینب کناره گرفت و او پاک شد(،

( استفاده شده است، اما ۸1: ۸ ،1410ابن سعد، پایان رسید()

چنان که دیدیم مفهوم سازی قرآن برای بیان جدایی زید و زینب 

بر امری فراتر از سپری شدن زمان عدّه داللت دارد. مختصر آن 

توان دریافت که این زمان بسی ی میروشنکه از تعبیر قرآن به

 از زمان عده بوده است.  تریطوالن

همین تعبیر با سیاقی مشابه در ادامه آیه مجدداً تکرار شده است 

أَزْواجِ أَدْعِیائِهِمْ إِذا قَضَوْا  لِکَیْ ال یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ حَرَجٌ فی»

ا همسران پسر خواندگان تا بر مؤمنان در ازدواج ب«)مِنْهُنَّ وَطَراً

گاه که هرگونه وابستگی ذهنی و روحی پسر خواندگان به آن

روشنی آنان به پایان رسد، در تنگنا نباشند( این تکرار خود به

جای گویای آن است که قرآن در کاربرد عبارت مذکور به

تعمد داشته است. « إذا طلقوهن»یا « هاطلقإذا »تعابیری مانند 

ن تکرار چنین فهمید که ازدواج با زن مطلقه در توان از ایمی

موارد معمول صرفاً مشروط به انقضای زمان عده است اما 

ازدواج با همسران مطلقه پسر خواندگان مشروط به اطمینان از 

قطع هرگونه تعلق و وابستگی آن دو به یکدیگر است. از 

میان  ٔ  توان نتیجه گرفت که احتماالً فاصلهتوضیحات فوق می

طالق زینب از زید تا ازدواج پیامبر)ص( با وی بیش از زمان 

های زید ازدواج  ٔ  ازاین در بارهعده بوده است. مطالبی که پیش

کند. زیرا پس از طالق زینب گفتیم این احتمال را کامالً تأیید می

نماید او اگر زمان جدایی زید از زینب سال پنجم باشد، بعید می

ر سال هشتم سه ازدواج و جدایی طی سه سال تا شهادتش د

ها دو فرزند بوده است. پیاپی داشته باشد که حاصل یکی از آن

نتیجه آن که جدایی زید و زینب علی القاعده باید پیش از سال 

داده باشد. تنها در پنجم )سال ازدواج پیامبر)ص( با زینب( رخ

« وَطَراً  زَیْدٌ مِنْها فَلَمَّا قَضى»این صورت است که هم عبارت  

کند و هم برای سه ازدواج پیاپی زید مدتی معنای روشنی پیدا می

 کافی قابل تصور است.

 علل ازدواج پیامبر)ص( با زینب

بخش پایانی آیه به بیان هدف ازدواج پیامبر)ص( با زینب 

أَزْواجِ  لِکَیْ ال یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ حَرَجٌ فی»اختصاص دارد: 

برخی از « إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ کَانَ أمْرُ اهلل مَفْعُوالً أَدْعِیائِهِمْ

مفسران با استناد به این بخش از آیه هدف ازدواج پیامبر)ص( با 

زینب را اراده و مشیت الهی بر حلیت ازدواج با همسران 

خداوند »اند. چنان که شیخ طوسی گفته است: پسرخوانده دانسته

دت جاهلیت در تحریم همسر پسرخوانده را با این کار نسخ عا

( اما به نظر برخی 34۵: ۸، بی تا، یطوس)« اراده فرموده است

مفسران هدف از ازدواج پیامبر)ص( با زید یعنی اعالم جواز 

ازدواج با همسر پسرخوانده لزوماً بدان معنا نیست که این ازدواج 
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این اساس غیر از تأمین چنین هدفی علل دیگری نداشته باشد. بر

مفسران برای ازدواج پیامبر)ص( با زینب علل مختلفی ذکر 

گفته شده است زینب » :گویدآند. از جمله شیخ طبرسی میکرده

اش زید از اشراف بود اما پیامبر)ص( او را به همسری برده

درآورد و با این ازدواج عار و ننگی دامنگیر او شده بود لذا 

« ...او بر شرافتش بیفزاید.  پیامبر)ص( خواست با ازدواج با

اند پیامبر)ص( به ( برخی نیز گفته۵6۵: ۸  ،137۲ ،یطبرس)

ای که به سبب زندگی ناموفق با زید انگیزه جبران ناکامی و ضربه

متوجه زینب شده بود و از سر مسؤلیت خویشاوندی با زینب 

أضمر »گوید: ازدواج کرد. از جمله سید مرتضی در این باره می

ها زید تزوجها من اهلل علیه و اله و سلم أنه إن طلقاهلل صلیرسول

ها إلى نفسه کما یحب حیث کانت ابنة عمته، و کان یحب ضم

 فیشر)« أحدنا ضم قراباته إلیه، حتى ال ینالهم بؤس و ال ضرر

( برخی نظیر مرحوم عالمه شعرانی ۲۲7: 3 ،  1431 ،یالمرتض

اند جدایی از زید نب گفتهدر توجیه ازدواج پیامبر)ص( با زی

شد زیرا در جامعه آن زمان برای زینب یک ننگ محسوب می

ای تن ننگی باالتر از این نبود که زنی قریشی به همسری برده

دهد و برده از او متنفر شده و او را طالق دهد. در نتیجه 

پیامبر)ص( برای حفظ عزت و شخصیت زینب اقدام به ازدواج با 

( این توجیهات چندان موجه 10۵3: 3، 13۸6 ،یشعراناو کرد.)

نماید، زیرا زید در زمان طالق زینب یعنی در سال پنجم نمی

هجری دیگر یک برده نبود او یکی از اصحاب و یاران نزدیک 

شد و بارها از سوی پیامبر)ص( به پیامبر)ص( محسوب می

 عنوان فرمانده عملیات نظامی بر دیگران فرمان رانده بود و نیز

جای خود به امارت مدینه گماشته پیامبر)ص( چندین بار او را به

توجهی بود. بنابراین زید در این زمان از موقعیت اجتماعی قابل

برخوردار بوده است. در هر حال صرفنظر از توجیه اخیر، 

توان براحتماالتی که برشمردیم موارد دیگری را نیز افزود. از می

زینب ظاهراً زنی بارور نبوده و  جمله این که چنان که گفتیم

به فرهنگ آن زمان پس از جدایی از زید ویژه باتوجهبنابراین به

توان شانسی برای ازدواج مجدد نداشته است. همچنین می

احتمال داد که پیامبر)ص( در قبال زینب احساس مسؤلیت 

کرده است زیرا خود واسطه ازدواج او با زید بوده و اکنون می

اج با شکست مواحه شده است. حتی فرض احساس این ازدو

عالقه پیامبر)ص( به زینب پس از جدایی از زید نیز منتفی 

ها و احتماالت را توان همه این فرضنیست. مختصر آن که می

در تحقق مشیت الهی و تصمیم پیامبر)ص( برای ازدواج با زینب 

 مؤثر دانست.

قریب به اتفاق مفسران در این جا ذکر یک نکته را که از دید اکثر 

 میان حکم نفی دانیم. مفسران معموالًمغفول مانده است، الزم می

سوره احزاب و حکم نفی  ۵و  4پسرخواندگی موضوع آیات 

سوره  37حرمت ازدواج با همسر پسرخوانده موضوع آیه 

رسد این دو که به نظر میاند. درحالیاحزاب تمایزی قائل نشده

یگر هستند. با نفی سنت پسرخواندگی در احکامی مستقل از یکد

سوره احزاب، سنت پسرخواندگی نفی شد، اما  ۵و  4آیات 

مسلمانان ظاهراً از این نهی الهی جواز ازدواج با همسر 

پسرخوانده را نتیجه نگرفته بودند وهمچنان آن را عملی ناروا 

شمردند. پیامبر)ص( با ازدواج با زینب عمالً جواز چنین می

این سوره نیز برآن مهر تأیید  37ی را اعالم کرده و آیه ازدواج

رو تحلیل دقیق آیات مذکور به وضوح نشان زده است. ازاین

احزاب یکباره نازل نشده است و دستکم میان  ٔ  دهد سورهمی

نزول بخش نخست سوره که طی آن سنت پسرخواندگی ملغی 

شده و نزول بخش دوم سوره که ازدواج با پسر همسر 

 خوانده جایزدانسته شده، مدتی فاصله بوده است. پسر

 احزاب و نسخ نهاد تبنّی 37آیه 

توان داستان زید و به آن چه تا کنون گذشت میاکنون باتوجه

: زینب و ماجرای ازدواج پیامبر)ص( با زینب را چنین فهمید

ها پیش از بعثت زید را آزاد کرد و به پیامبر)ص( سال

خود زینب را به عقد او  ٔ  ختر عمهپسرخواندگی پذیرفت و د

درآورد. زید و زینب زندگی موفقی نداشتند. علت سردی زندگی 
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آنان ظاهراً دو چیز بوده است اول اخالقیات اشرافی زینب که 

دانسته و زید را هم شأن خود ای برتر میخود را از خانواده

او. زده است. دوم ناباروری زبان میدیده و همواره به او زخمنمی

پیامبر)ص( به حل مشکل ایشان اهتمام داشته است. از جمله 

اقدامات پیامبر)ص( برای تداوم این زندگی پیشنهاد ازدواج با ام 

ایمن به زید بود تا زید از او صاحب فرزند شود و زندگی وی 

های زبانبازینب ادامه یابد. زید همچنان از ناسازگاری و زخم

برد و پیامبر)ص( هر بار او را یزینب نزد پیامبر)ص( شکایت م

کرد. از سوی دیگر به به تحمل و مدارا با همسرش ترغیب می

الهام دریافته بود که نهایتاً با ازدواج  با زینب جواز ازدواج با 

حال همسر  مطلقه پسرخوانده را اعالم خواهد کرد، اما درعین

ی بود. نگران واکنش منافقان و یهود مدینه نسبت به چنین ازدواج

 کامالً  امری متعدد هایازدواج که زمان آن عرف بهباتوجه طبعاً

 توانستهنمی نفسه فی زینب با ازدواج و است بوده متعارف

 هایازدواج که این کما- شود پیامبر)ص( علیه طعن موجب

 اما ،-نگرفته بود قرار طاعنان طعن مورد پیامبر)ص( پیشین

 و بود دیگری جنس زا پسرخوانده سابق همسر با ازدواج

 یهود و منافقان روانی عملیات و تبلیغ مایهدست توانستمی

کوشید با رو آن حضرت میازاین. شود مدینه علیه پیامبر)ص(

المقدور مواجه نشود و به امید پدید آمدن چنین موقعیتی حتی

رو زید را تر زمان این ازدواج به تعویق بیفتد ازاینشرایط مناسب

کرد. نهایتاً زندگی زید و زینب ق همسرش ترغیب میبه عدم طال

ادامه نیافت و زید احتماالً در سال سوم یا چهارم هجری زینب 

را طالق داد. و پیامبر)ص( در سال پنجم با او ازدواج کرد و با 

سوره احزاب عمالً بر  40-36این ازدواج و همزمان نزول آیات 

حرمت ازدواج با همسر ژه بر ٔ  احکام مربوط به نهاد تبنی به وی

پسرخوانده در میان مسلمانان خط بطالن کشیده شد. زید پس از 

جدایی از زینب در سال چهارم، دو ازدواج ناموفق داشته و نهایتاً 

کلثوم دختر عقبة بن ابی معیط ازدواج کرد و در سال ششم با ام

که از او صاحب دو فرزند شد و در سال هشتم هجری درحالی

 را در کابین خود داشت در جنگ موته به شهادت رسید.کلثوم ام

در میان روایات مربوط به این موضوع روایتی را که ترمذی و 

اند و ما طبری و دیگران از امام زین العابدین)ع( نقل کرده

بدان اشاره کردیم با نتیجه این تحقیق سازگاری بیشتری  ترشیپ

نقل شده است که  دارد. مطابق این روایت از علی بن حسین)ع(

خداوند به پیامبر)ص( وحی کرده بود که زید زینب را »فرمود: 

طالق گفته و خداوند او را به همسری وی در خواهد آورد. پس 

هنگامی که زید از اخالق زینب به رسول خدا شکایت برد که از 

برد و رسول خدا را از قصد خود به طالق زینب وی فرمان نمی

که فرمود تقوای خدا پیشه کن. درحالی آگاه کرد، رسول خدا

دانست زید از زینب جدا شده  و زینب به همسری او در می

داشت همین بود. خواهد آمد. آن چه را رسول خدا پنهان می

خواست کند نمیدانست با زینب ازدواج میپیامبر)ص( چون می

به زید توصیه کند زنش را طالق دهد. آن حضرت نگران بود که 

در باره ازدواج او با زینب پس از زید بگویند او به مردم 

موالیش زید فرمان داده که زنش را طالق دهد. پس خداوند 

متعال آن حضرت را مورد عتاب قرار داد که چرا در انجام کاری 

که خداوند بر او مباح کرده است از مردم واهمه داشته و به زید 

سته زید او را طالق دانکه میگفته است زنت را نگهدار درحالی

خواهد گفت. خداوند پیامبر)ص( را آگاه کرد که در هر وضعیتی 

 :۵، 1404 ،یوطیس )« سزاوارتر است از خداوند بیم داشته باشد

گوید عالمان ما که ( قرطبی پس از نقل این روایت می۲03

اند این سخن بهترین سخنی رحمت خداوند بر ایشان باد گفته

ین آیه گفته شده است. و همان نظری است است که در تأویل ا

که مفسران محقق و راسخان در علم مانند زهری و قاضی بکر 

بن العالء القشیری و قاضی ابی بکر بن عربی و دیگران 

نگرانی از شایعه پراکنی « تخشی الناس»اند و مقصود از پذیرفته

ما کند، امنافقان است که بگویند او از ازدواج با پسران نهی می

 : 14، 1364 ،یقرطبکند.)خود با همسر پسرش ازدواج می
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سوره احزاب به این روایت  37( طبرسی نیز در تفسیر آیه 191

« این تأویل با تالوت آیه مطابق است»گوید: اشاره کرده می

 (۵64: ۸، 137۲ ،یطبرس)

های مذهبی در صدور اعتبار روایات متعارض و نقش رقابت

 هاآن

بریم. و آن با توضیح به یک پرسش به پایان می این نوشتار را

این که اگر این نتیجه گیری صحیح است منشاء روایات و 

 ٔ  های مخالف مبنی بر این که زید پس از آگاهی از عالقهنقل

پیامبر)ص( به زینب او را طالق گفت چیست؟ در پاسخ به این 

سؤال باید گفت روایات مذکور دو مشکل اساسی دارند. برخی 

سند روایتی که در  ٔ  اند. از جمله در سلسلهروایات ضعیفازاین

صدر این نوشتار از طبقات ابن سعد آوردیم راویانی ضعیف نظیر 

عبد اهلل بن عامر االسلمی وجود دارند که عالمان اهل سنت وی 

( شبیه همین روایت 1۵1: 1۵، 1400 ،یمزاند.)را تضعیف کرده

د الرحمن بن زید نقل کرده را طبری با اندکی اختالف از عب

( که عموم عالمان اهل سنت او را 11: ۲۲، 141۲ی، طبراست)

ضعیف دانسته به  تفسیر به رأی و بی مباالتی در حدیث متهم 

( احتماالً اغراق و مبالغه 117 :17، 1400 ،یمزاند.)کرده

فرزندان و نوادگان زید در بزرگی شأن و فضایل او در وضع 

داشته است. ظاهراً هدف از جعل این  چنین روایاتی نقش

روایات اثبات نهایت ارادت و اخالص زید به پیامبر)ص( بوده 

محض آن که احساس کرد پیامبر)ص( تمایلی است، چنان که به

هایی از این به زینب دارد در طالق او درنگ نکرد. نشانه

تراشی و خالف گویی را در برخی روایات مربوط به زید فضیلت

کنیم؛ از جمله ابن کثیر در تفسیر خود ه مشاهده میو اسام

گزارش بزار از یکی از نوادگان اسامه به نام عمر بن ابی اسامه 

اسامة بن زید گفت در مسجد نشسته بودم »چنین نقل می کند: 

که عباس و علی بن ابی طالب آمدند و گفتند ای اسامه از رسول 

ول خدا آمدم و گفتم خدا برای ما اجازه ورود بگیر. من نزد رس

. پیامبر)ص( فرمود آیا خواهندیمعلی و عباس اجازه ورود 

دانم. به دانی کارشان چیست؟ گفت نه. فرمود اما من میمی

ایشان بگو وارد شوند. آن دو آمدند و گفتند ای رسول خدا نزد 

ات نزد تو ایم که به ما خبر دهی کدامیک از افراد خانودهتو آمده

ام نزد ترین افراد خانواده. پیامبر)ص( فرمود. محبوبترندمحبوب

من فاطمه دختر محمد است. گفتند ای رسول خدا ما در باره 

پرسیم. پیامبر)ص( فرمود: اسامة پسر زید که فاطمه از شما نمی

( 37۸: 6 ،1407 ر،یابن کث)! «خداوند و من به او نعمت دادیم

تراشی و تقدم ضیلتآثار وضع و جعل در این گزارش و انگیزه ف

اسامه بر اهل بیت)ع( نزد رسول خدا آشکارتر از آن است که 

ها بسیار است از جمله نیازمند شرح و توضیح باشد. از این نمونه

روایتی است از ابن حجر عسقالنی به نقل از ابن منده و حاکم  

موجب گزارش یکی در باره اسالم آوردن پدر و برادران زید. به

کند که زید به نام وهب از قول پدرانش از زید نقل می از نوادگان

پیامبر)ص( حارثه پدر زید را به اسالم دعوت کرد و او مسلمان 

افزاید ابن منده گفته است این سخن شد. ابن حجر سپس می

گوید غریب است و جز از این طریق گزارش نشده است و می

جایی  رجال این گزارش مجهول است و من جز در این گزارش

: 1، 141۵، یعسقالنندیدم که ذکری از اسالم حارثه شده باشد.)

( روشن است که هدف از جعل این روایت تنزیه و 70۵

بزرگداشت خاندان زید است. بر همین سیاق برخی روایات 

منسوب به پیامبر)ص( نظیر ادعای اسامة بن زید در شأن پدرش 

ر)ص( به زید فرمود پیامب»به نقل از پیامبر)ص( مبنی بر این که: 

ای زید تو موالی من و از من هستی و بازگشت تو به سوی من 

: 3 ،1410ابن سعد، )« مردم نزد من هستی. نیترمحبوباست و 

هایی ساخته و پرداخته (  احتماالً بر اساس چنین انگیزه3۲

های مشابه را در شکل گیری رو نباید نقش انگیزهاند، ازاینشده

ای از آن را در صدر این نوشتار آوردیم از نظر نهروایاتی که نمو

دور داشت. در روایت مذکور چنان که پیداست شخصیت 

محوری نه زینب است و نه پیامبر)ص( بلکه زید است که 

محض احساس توجه پیامبر)ص( به زینب در طالق همسرش به



 1400 بهاروتابستان، دوم، شماره نهمسال            پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآندوفصلنامه علمی  /196

 

تا ارادت میزان ایمانش به  دهدینمتردیدی به خود راه 

ت شود. طبیعتاً جعل روایاتی از این دست در پیامبر)ص( ثاب

های مذهبی از سوی مخالفان اهل بیت)ع( استقبال صحنه رقابت

شده است، زیرا دستکم بر تقدم زید بر علی و حسنین)ع( نزد می

 پیامبر)ص( خدا داللت دارند.

  گیری  نتیجه -6

های پیش پیامبر)ص( پس از اعالم پسرخواندگی زید در سال -

سال  1۵ثت دختر عمه خود زینب را که در آن زمان حدود از بع

البته احتمال ازدواج زید و . داشته است به عقد زید درمی آورد

روایاتی که شأن  -های آغازین بعثت منتفی نیست.زینب در سال

وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَال مُؤْمِنَه إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمْرًا » ٔ  نزول آیه

را ازدواج زید و زینب  .«... کُونَ لَهُمُ الخِیرَه مِنْ أمْرِهِمْأنْ یَ

 های تاریخی سازگاری ندارند و غیر معتبرنددانند با دادهمی

زید و زینب به علل مختلف از جمله عدم تفاهم اخالقی و نیز  -.

 احتماالً عدم باروری زینب زندگی موفقی نداشته اند. 

تر از زید بوده به زنی بسیار مسنپیامبر)ص( ام ایمن را که  -

عقد او درمی آورد بدان امید که زید از او صاحب فرزند شود و 

 خاطر نداشتن فرزند از هم نپاشدزندگی زید و زینب به

برد زید بارها از ناسازگاری زینب نزد پیامبر)ص( شکایت می -.

شود اما پیامبر)ص( هربار او و نهایتاً خواهان جدایی از وی می

 کرده است.را به ادامه زندگی با زینب ترغیب می

نهایتاً این زندگی سامان نیافت. زید در سال سوم  -پیامبر)ص( -

هجری زینب را طالق گفت و حدود یک یا دو سال بعد 

 پیامبر)ص( با زینب ازدواج کرد.

آمده  یخیتار یهاازدواج آن گونه که در گزارش نیعلت ا -

مانده از نهاد  یبرجا ینفم تیبردن ذهن نیاست از ب

)پسرخواندگی( و حرمت ازدواج با همسر پسرخوانده در یتبنّ

 .بوده است نبیپیامبر)ص( به ز لیآن روز و احتماالً تما ٔ  جامعه

گرا و های تاریخی فوق و رویکرد زمینهدر پرتو یافته -

 37توان تفسیری به سامان و سازگار از آیه معناشناسانه می

 دست داد. سوره احزاب به

ترین علل تهافت در روایات تاریخی در باره یکی از مهم -

ازداوج پیامبر)ص( و زینب و نیز روایات تفسیری مربوط به آیه 

های های خاندانی و انگیزهتراشیسوره احزاب، فضیلت 37

 مذهبی بوده است.

 کتابنامه:

، تفسیر القرآن (. ه 1419)حاتم، عبدالرحمن بن محمد ابى ابن

: طیب، اسعد محمد، قیالعظیم) ابن ابى حاتم(، تحق

 .مکتبة نزار مصطفى الباز ریاض،

ه. (،  13۸۵ابن األثیر، عز الدین أبو الحسن على بن ابى الکرم )

 .دار بیروت -بیروت، دار صادر  خ،یالتار یالکامل ف

-------------------------------------

 ، أسد الغابة فى--------------------

 .1409/19۸9معرفة الصحابة، بیروت، دار الفکر، 

ه.  141۲ابن الجوزى، أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد )

(، المنتظم فى تاریخ األمم و الملوک، تحقیق محمد 

عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا، بیروت، دار 

 .الکتب العلمیة

------------------------------------------------------------

دار الکتاب  بیروت، ،  زاد المسیر فى علم التفسیر،---

 ی.العرب

ه. (،جمهرة أنساب العرب، تحقیق لجنة من  1403ابن حزم )

 .العلماء، بیروت، دار الکتب العلمیة

، تفسیر التحریر و التنویر (ه.  14۲0)عاشور، محمدطاهر ابن

سة التاریخ مؤس بیروت، المعروف بتفسیر ابن عاشور،

 ی.العرب
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ه. (،  141۲ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد اهلل بن محمد )

االستیعاب فى معرفة األصحاب، تحقیق على محمد 

 .البجاوى، بیروت، دار الجیل

: هارون قی، معجم مقاییس اللغة، تحق)بی تا(احمد ،ابن فارس

 .یعبدالسالم، قم، مکتب االعالم االسالم

، (ه.  14۲3)وری، أبو محمد عبد اهلل بن مسلم ابن قتیبة الدین

 .دار الحدیثقاهرة،  الشعر و الشعراء،

(، البدایة و 1407ابن کثیر، أبو الفداء اسماعیل بن عمر الدمشقى )

 .النهایة، بیروت، دار الفکر

-------------------------------------

ه. (،  1419، تفسیر القرآن العظیم )---------------

دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علی  روت،بی

 .بیضون

، دار روتی. (، لسان العرب، به 1410ابن منظور محمد بن مکرم)

 .صادر

ة، یرة النبوی(، الستابیالحمیرى المعافرى ) ، عبد الملکبن هشاما

تحقیق مصطفى السقا و ابراهیم األبیارى و عبد الحفیظ 

 .شلبى، بیروت، دار المعرفة

مکتبة قاهره، ، مجاز القرآن، (ه.  13۸1)ده، معمر بن مثنىعبی ابو

 ی.الخانج

، روح المعانی فی تفسیر (ه.  141۵)آلوسى، محمود بن عبداهلل

دار الکتب  بیروت،القرآن العظیم و السبع المثانی، 

 .العلمیة، منشورات محمد علی بیضون

 ، تفسیر البغوى المسمى معالم(ه.  14۲0)بغوى، حسین بن مسعود

 ی.، دار إحیاء التراث العرببیروتالتنزیل، 

ه. (، کتاب جمل من  1417بالذرى، أحمد بن یحیى بن جابر )

انساب األشراف، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلى، 

 .بیروت، دار الفکر

، الکشف و البیان المعروف (ه.  14۲۲)ثعلبى، احمد بن محمد

 بیروت،: ابن عاشور، ابى محمد، قی، تحقتفسیر الثعلبی

 ی.دار إحیاء التراث العرب

 یمهد قی، تحق(شه.  13۸3) ن،یالع ،یدیبن احمد فراه لیخل

 .قم، انتشارات اسوه ،یالسامرائ میابراه ،یالمخزوم

، الکشاف عن حقائق (ه.  1407)زمخشرى، محمود بن عمر

، غوامض التنزیل و عیون األقاویل فى وجوه التأویل

دار الکتاب  وت،ری، بحسین احمد، مصطفى حیتص

 ی.العرب

سمعانى، أبو سعید عبد الکریم بن محمد بن منصور التمیمی 

ه. (، تحقیق عبد الرحمن بن یحیى المعلمى  13۸۲)

الیمانى، حیدر آباد، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، ط 

 .األولى

، الدر المنثور فى (ه.  1403)بکرسیوطى، عبدالرحمن بن ابى

، کتابخانه عمومى حضرت آیت اهلل التفسیر بالماثور، قم

 .العظمى مرعشى نجفى) ره(

، تفسیر (ه.  1431)الهدى، على بن الحسینشریف مرتضى، علم

، مؤسسة األعلمی بیروت المسمى ب: نفائس التأویل،

 .للمطبوعات

قرآنى عالمه  یها، پژوهشش(ه.  13۸6)شعرانى، ابوالحسن

ن و منهج شعرانى در تفاسیر مجمع البیان، روح الجنا

بوستان کتاب قم )انتشارات دفتر  قم،الصادقین، 

 ..تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم(

 .دار ابن کثیر دمشق،. (، فتح القدیر، ه 1414شوکانى، محمد)

التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن  ،م(۲00۸)طبرانى، سلیمان بن احمد

 فی.العظیم) الطبرانى(، اردن، اربد، دار الکتاب الثقا

، قم، تفسیر جوامع الجامع، (ه.  141۲)ى، فضل بن حسنطبرس

 .مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

، مجمع البیان ش(ه.  137۲)--------------------

 .، ناصر خسروتهرانفی تفسیر القرآن، 
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، تاریخ األمم و الملوک، (ه.  137۸)طبرى، محمد بن جریر

 .تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم، بیروت، دار التراث

، جامع البیان فى تفسیر القرآن) (ه.  141۲)---------------------

 .دار المعرفة  روت،یتفسیر الطبرى(، ب

 بیروت،، التبیان فی تفسیر القرآن، تا()بیطوسى، محمد بن حسن

 ی.دار إحیاء التراث العرب

ه. (، اإلصابة فى تمییز  141۵عسقالنى، احمد بن على بن حجر )

دل احمد عبد الموجود و على الصحابة، تحقیق عا

 .محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیة

، تفسیر الصافی، (ه.  141۵)فیض کاشانى، محمد بن شاه مرتضى

 .، مکتبة الصدرتهران

، دار تهران، ، قاموس قرآنش(ه.  1371)اکبرقرشى بنابى، على

 الکتب اإلسالمیة. 

، ام القرآنلجامع ألحک ،اش(ه.  1364)قرطبى، محمد بن احمد

 .تهران، ناصر خسرو

 ، فقه القرآن )راوندى(،(ه.  140۵)اهللقطب راوندى، سعید بن هبه

، کتابخانه عمومى حضرت آیت اهلل العظمى مرعشى قم

 ..نجفى )ره(

، تأویالت أهل السنة (ه.  14۲6)ماتریدى، محمد بن محمد

دار الکتب العلمیة،  بیروت،)تفسیر الماتریدى(، 

 .د علی بیضونمنشورات محم

، ، النکت و العیون تفسیر الماوردىتا()بیماوردى، على بن محمد

دار   بیروت،: عبدالرحیم، سید بن عبدالمقصود، قیتحق

 .الکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون

ه. (، الطبقات  1410محمد بن سعد بن منیع الهاشمی البصری )

ت، دار الکبرى، تحقیق محمد عبد القادر عطا، بیرو

 .الکتب العلمیة

ه. (، کتاب المغازى، تحقیق  1409محمد بن عمر الواقدی )

 .مارسدن جونس، بیروت، مؤسسة األعلمى

الکمال  بی، تهذ(ه.  1400)وسفیبن عبدالحمن بن  وسفی ،یمز

بیروت، بشار عواد معروف،  قیاسماء الرجال، تحق یف

 .مؤسسة الرسالة

 قی، تحقیر مقاتل بن سلیمان، تفس(ه.  14۲3)مقاتل بن سلیمان

دار إحیاء التراث  روت،یشحاته، عبداهلل محمود، ب

 ی.العربی

ه. (،إمتاع األسماع بما  14۲0مقریزى، تقى الدین أحمد بن على )

للنبى من األحوال و األموال و الحفدة و المتاع، تحقیق 

 .محمد عبد الحمید النمیسى، بیروت، دار الکتب العلمیة

، تفسیر غرائب القرآن و (ه.  1416)، حسن بن محمدنظام االعرج

، دار الکتب العلمیة، منشورات بیروترغائب الفرقان، 

 .محمد علی بیضون

 

 


