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 همسران رسول خدا )ص( در تحوالت سیاسی، فرهنگی صدر اسالم نقش جایگاه و

 باتأکید بر احادیث فریقین
 

 2، اصغرکریمخانی1بشیرسلیمی

 عباسعلی آذرنیوشه    

  :کیدهچ
عظم پس از نبی ا الت عصری اعظم )ص( همسران رسول خدا )ص( بوده اند. حضور این بانوان فرهیخته در تحوکی از ارکان مهم جامعه اسالمی پس از رحلت نبی

در کنار  ص( حضور آنانیامبر )پ)ص( امری است که از دید مورخان به دور نبوده است. اما آنچه مسلم است جایگاه ارزشی و موقعیت واالی آنان در جامعه پس از 

ن بانوان ساسی است: ایسوال ا ، فرهنگی از دید محققان به دور مانده است. آنچه مقرر است در این پژوهش به آن پرداخته شود پاسخ این برخی جریانهای سیاسی

ان تحقیقات نش ؟داشتند ملقب شده بودند چه نقشی در تحوالت سیاسی و اجتماعی عصر پس از نبی اعظم )ص( بر عهده ،امهات المومنین :که به لقب پر مسمی

د منفعل نبودن عظم )ص( همادر تحوالت عصر بعد از نبی تعدادی از ایشان  و  ،نقل احادیث فقهیداد، همسران رسول خدا )ص( نقش موثری در تغییرات فرهنگی 

حلیلی تتوصیفی  پژوهش در این بررسی روش روشبلکه با حضور در عرصه های مختلف بر جهت گیری های سیاسی و تغییرات فرهنگی هم تاثیر گذاشتند. 

 . مبتنی بر منابع تاریخی و کتابخانه ای است

 یامبر)ص(، زنان پیامبر)ص(، نقش، حدیث، عایشه، ام سلمهکلیدواژگان: 

 

  مقدمه:

ز او که اا خدیجه وانی خویش را بقابل توجه است که پیامبر سالهای ج .فقیر بودند یا و نفر میداند که جز عایشه همگی بیوه 9تعداد زنان پیامبر را 

نظر  ی آن اختالفص درستذکر شده است، اما درخصو تر بوده و پیش از او دو شوهر دیده بود گذرانده است . اسامی زیر نیز در تاریخ طبری مسن

 (390، ص5ولی آنچه مسلم است پیامبر همزمان با نه زن بوده اند.)کلینی،ج باشد.وجود دارد و مورد تردید می

 لخطیم.لیلی بنت ا6 دختر قیس .هبله5 .زینب دختر یزید4 .عصما دختر سیاء3هند دختر یزید.2 .فاطمه دختر سریح1 

  .تکانه11 .دختر الجهال10 .مالئکه دختر داوود9 .شنباء دختر عمر الغفریه8 .مالئکه دختر کعب7 
 نقششان ابآنها  سامی اه ترتیب زده زن ازدواج کرده بپیامبربا سیکه طبق بررسیهای به عمل آمده اکثر تاریخ نویسان و دانشمندان اتقاق نظر دارند 

 .دراین نوشته بیاوریمدر تحوالت اجتماعی و سیاسی قبل و  بعداز رحلت پیامبر نقش داشته اند

 (س.حضرت خدیجه )1 

کورد. او ناختیوار  زمانی که در قید حیات بود رسوول خودا )ص( همسوری بورای خوویش حضرت خدیجه )ع( اولین همسر پیامبر اکرم )ص( بود ،تا

طاهره و سیده  رفت . وی را بر جسته ی قریش به شمار می بن اسَدَ بن عبد العزّی قُصَی بن کالب بود ، و پیش از ظهور اسالم از زنان خُوَیلد  دختر

زآن کوه بوه عقود رت پویش اسال قبل از هجرت ( به دنیا آمود . آن حضو 68خدیجه )ع( پانزده سال پیش از عام الفیل )  . زنان قریش می خواندند

  رسول اکرم )ص( در آید ،

ید . ب دختری گردیق صاحنخست زن ابوهاله هند بن نباش ، وسپس ازآن زن عتیق بن عائذ از بنی محزوم شد. وی ازابوهاله صاحب دو پسر و از عت

هر ربوط به خوامان را ندان قبلی منتسب به ایشاما جمعی از علمای بزرگ معتقدند که ایشان قبل از حضرت رسول اکرم )ص( ازدواج نکرده وفرز

الی که داشت مداد ، وبا  خ منفیوخواستگاران بسیاری داشت اما به تمامی آنها پاسبود. حضرت خدیجه )ع( می دانند .او با آن که زنی زیبا و ثروتمند

  ید .م اعزام نماجارتی شاتابه عنوان عامل خویش به سفر ر« محمد»به تجارت پرداخت . تا این که ابوطالب از خدیجه خواست تا برادرزاده ی خود 

داشتت ،  پس از این سفر تجارتی بود که خدیجه )ع( به زناشویی با محمد )ص( مایل شد . خدیجه )ع( به هنگام ازدواج با محمد )ص( چهل سال

نام های : زینب ، رقیه ، ام کلثوم ، فاطمه )ع( ،  درحالی که محمد )ص( بیست وپنج سال بیش نداشت . حاصل این ازدواج مبارک شش فرزند به
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قاسم در دوسالگی پیش از بعثت و عبداهلل در مکه پیش از هجرت وفات یافتند . اما دختران پیامبر )ص( به مدینه هجرت  قاسم و عبد اهلل بود .

 کردند و همگی پیش از فاطمه )ع( زندگانی را بدرود گفتند.

خت ترین و در سبود که پیامبر )ص( ایمان آورد ، و ثروت خویش را در راه پیشرفت اسالم تقدیم نمود .ا حضرت خدیجه )ع( نخستین زنی

امی که همه لب هنگدوران رسالت پیامبر )ص( لحظه ای از حمایت و پشتیبانی حضرت محمد )ص( کوتاهی نکرد و سرانجام در شعب ابوطا شرایط

شد و  یمدگانش جاری از دی دار حق شتافتند . پیامبر )ص( هرگاه به یاد خدیجه )ع( می افتاد ، اشکمسلمانان در محاصره ی اقتصادی بودند به دی

خت بر بست دنیا ر آن حضرت در دهم ماه رمضان ، دهم بعثت در سن شصت وپنج سالگی از  می فرمود: کجا همانند خدیجه زنی یافت می شود ؟

 و در قبرستان ابوطالب مدفون گردید.

 :سوده: 2

خستین و از نی دختر زمعة بن قیس عبد شمس ، و مادرش شموس دختر قیس بن عمرو بود.سوده همسر پسر عمویش سَکران بن عمرو، و هردو

،  ندگی می کردمحنت زومسلمانان مهاجر به حبشه بودند. سکران پس از مراجعت به مکه در آنجا در گذشت و سوده تنها و بی سرپرست و با رنج 

س از هجرت رسول پ (158، ص6)ابن اثیر، ج)ص( در سال دهم بعثت پس از رحلت حضرت خدیجه )ع( وی را به عقد خود درآورد.تا این که محمد

از حجة  نشد. او پس خارج هاکرم )ص( اونیز همراه مسلمانان وارد مدینه شد وتا پایان عمر به جز چند مورد که همراه رسول خدا)ص( بود از مدین

بادت ود و بسیارعبیکوکار پیامبر )ص( حج به جای آورد دیگر به حج نرفت وگفت : حج و عمره ی من منزل من است . او زنی نالوداع که که همراه 

فات فت معاویه وان خالمی کرد وهمسری همراه و با وقار برای پیامبر )ص( بود وعالقه ی شدیدی به فاطمه )ع( داشت وتا سال چهل وپنج در زم

ز وی است که در مورد ااز جمله نقشهای ایشان احادیث بجای مانده  ( 42، صفحه  8، جلد  محمدبن سعدع به خاک سپرد.)یافت ودر قبرستان بقی

 (8-407،ص45؛ج157و93،ص5مسایل فقهی می باشد)رک به:احمدابن حنبل:ج

 :عایشه -3

بوبکر از دخترش با اصرار ا بر اکرمپیام از رحلت حضرت خدیجه )ع(، ومادرش اُم رومان دختر عُمَیر بن عامر بود. بعد  دختر ابوبکر بن ابی قُحافَه وی 

د. عایشه نمو و عروسیه با اخواستگاری کرد، و دو سال قبل از هجرت در مکه عایشه را عقد کرد وهفت ماه بعد ار هجرت در مدین عایشه و نیز سوده

در پایان خالفت ( 70ص، 1)مقریزی،جر جایگاه ویژه ای به دست آورد.بعد از رحلت رسول خدا )ص( به عنوان همسر پیامبر و دختر خلیفه ابو بک

ر است. پیامب ترین همسرمحبوب عایشه در دیداهل سنت . شیخین ، عایشه یک زن میان سال و صاحب نفوذ در جامعه ی حجار تبدیل شده بود 

ت به او اعدی نسبنیز دید چندان مس شیعیان. ی دانسترا بهترین زنان خود م خدیجه محمد )ص(  با این حال در کتب معتبر آنان آمده که

 اسالم( ندارند.)عسکری، نقش عایشه در تاریخ 

 عایشه توسط معاویه: مرگ

ا شخصى ررا که یزید چ ;دندبه آن شهر سفر کرده بود، ولى بسیارى از صحابه با اومخالفت کر یزید برای گرفتن بیعت مردم مدینه با پسرش معاویه

لذا  ;ردانتقام بگی ته بودنددر این شرایط معاویه تصمیم گرفت از مخالفان این بیعت، به خصوص کسانی که عثمان را کش مى دانستند.فاسق و نادان 

دشمنی  جری اتفاق افتاد.ه 58این ترور نیز در سال  دستور قتل عبدالرحمان بن ابى بکر و خواهرش عایشه را صادر کرده و هر دو را ترور نمود.

ردند. کو را تضعیف لحه، اطو برادرانش و عموزاده اش  ابابکر در باالترین حدّ ممکن بود، لیکن بنى امیه با ترور پدرش بنى امیه و هعایش بین

 (92، ص8)ابن اثیر،جسال بود. 67و سنّ عایشه  و عبدالرحمن در یک سال مردند عایشه ؛

  :ام المساکین نبزی -4

در  ی یتیمان اور پرستسارث بود که در جنگ بدر به شهادت رسید. پیامبر )ص( به قصد اداره ی زندگی و وی دختر خُزَیمَه و همسر عبیدة بن ح

را مادر مسکینان ) ام  زینب زنی نیکو کار و بسیار بخشنده تا جایی که او( 131، ص 1)مقریزی ، ج رمضان سال سوم هجری با وی ازدواج کرد .

بقیع او را  خواند و در و نمازشت ماه در ربیع اآلخر سال چهارم هجری وفات یافت . رسول خدا بر جنازه ی االمساکین ( می نامیدند . زینب پس از ه

  (129، ص6و ابن اثیر، ج  600و 601، ص  8ارف تشییع ، جلد به خاک سپرد . ) دایرة المع

 حفصه ؛ - 5

ثر جراحات وارده از دنیا دفت . پس از در گذشت خنیس، عمر از و همسر خنیس بن حذافه بود که پس از جنگ بدر بر ا دختر عمر بن خطاب او

سپس نزد ابوبکر رفت و همان پیشنهاد را به او کرد ، و او نیز سر باز   عثمان خواست تا حفصه را به همسری خویش برگزیند ، امّا عثمان نپذیرفت .

حفصه زنی بداخالق  . پیامبر )ص( او را دل داری داد و علی رغم این کهزد ، عمر با خاطری افسرده نزد رسول خدا )ص( رفت و از عثمان گله کرد 

، و عمر را از ناراحتی رهایی (130، ص1)مقریزی، جو تندخو بوداو را به زنی خویش گرفت و در ماه شعبان سال سوم هجری با وی ازدواج کرد 
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اما زنی پاک دامن بود وبسیار روزه می گرفت . او  تنگ می کرد،بخشید و حفصه را نیز سرپرستی نمود .حفصه گاهی زندگی را بر پیامبر)ص( 

 احادیثی از وی در کتب معتبر نقل شده. ( 81، ص 8. جلد ابن سعدهجری در مدینه از دنیا رفت . ) 45سرانجام در شعبان سال 

  ام سَلَمه ؛-6

و ازمهاجرین به  ین در اسالمز سابقاو پسر عمه پیامبر )ص( بود . آن دو  ابوامیه ، ملقب به ام سَلَمه ، همسر ابوسلمه عبد اهلل بن عبداالسد تهند بن

یامبر )ص( ی گذاشت . پبه جا حبشه بودند. ابوسلمه در واقعه ی اُحُد زخم مهلکی برداشت . که اندکی بعد بر اثر آن در گذشت وچهار فرزند از خود

یکو کار و اک دامن ، نپدثه ، کرد و او را به عقد خویش در آورد . ام سلمه زنی مح به منظور سرپرستی و تربیت فرزندان ابوسلمه از او خواستگاری

مه )ع( و حقوق فاط لی )ع(صالح بود . او پس از رحلت پیامبر )ص( پیوستگی خود را با اهل بیت )ع( حفظ کرد و به واسطه ی دفاع از حق امامت ع

 در مورد فدک یک سال از دریافت مستمری محروم گردید .

لکه او را از ب نه پیوست خالفاندر زمان خالفت علی )ع( ، عایشه کوشید تا ام سلمه را جز مخالفان خلیفه قرار دهد ، اما ام سلمه نه تنها به صف م

م می نامعابر دش ومنابر علی بر حذر داشت . او پس از شهادت حضرت علی )ع( مبارزه ی سرسختانه ای را با معاویه و افرادی که علی )ع( را در

بنی هاشم  ع( پرداخت و)ل بیت دادند آغاز کرد و در نامه ای به معاویه عمل زشت او را نکوهش نمود . وی پس از واقعه کربال به عزاداری شهدای اه

 به تعزیت او که تنها همسر بازمانده ی پیامبر )ص( بود می رفتند .

فضیلت  ماری از آنها درشحدیث روایت کرده که  387ر تحمل مصایب نمونه بود . او ام سلمه در خردمندی و اخالق از زنان نامدار عهد خویش و د

است  هد ، مثل آندا دشنام من سّب علیاَ فقد سبّنی : هر که علی ر» علی )ع( است . او همواره می گفت : از پیامبر )ص( شنیدم که می فرمود : 

،  2ج ،معارف تشیع ائرة ال) د الگی در گذشت و پیکرش را در بقیع به خاک سپرده اند .ام سلمه در سن هشتاد و چهار س« که مرا دشنام داده است 

 . (. 502ص 

 م سلمه در قرآنا

دکاران و ن در ردیف بنامشا نام و یاد بسیاری از افراد در قرآن ذکر شده که برخی از آنان افتخار را برای خود جاودانه کرده اند و برخی دیگر

آیات،  زول برخی ازنر شأن ه است. در این میان، ام سلمه بانویی است که آیاتی چند در مورد او نازل شده است و مفسران دستمگران، ماندگار شد

 است، اما به هجرت، ذکر شده روزی ام سلمه از پیامبر گرامی اسالم)ص( پرسید: ای پیامبر خدا! چرا نام مردان در جریان1:به او اشاره نموده اند

 :نشده است؟ خداوند در پاسخ او، این آیه را بر پیامبرش فرو فرستاد زنان اشاره ای

 (195آل عمران/) «فَاسْتَجابَ لَُهمْ رَبُّهُم اِنّی ال اُضیعُ َعمَل عامِلٍ مِنْکُمْ ِمنْ ذَکَرٍ اَوْ انثی»

 (168،ص2یر،ج)ابن کث.ایع نمی کنمخداوند دعای آنان را اجابت کرد که من هرگز عمل عمل کننده ای را و خواه مرد باشد یا زن و ض»

 سخر به حفصهبا تم (یکی از همسران پیامبر)صو ام سلمه بیشتر لباس سفیدی می پوشید که دو بند در پشت آن قرار داشت و آویزان می شد. 2

را به  فر، ام سلمهدو ن ند آنهمسر دیگر پیامبر)ص(، می گفت: نگاه کن، آنچه در پشت ام سلمه آویزان است، همانند زبان سگ می باشد و گفته ا

اء مِنْ را مِنْهُم، وَ ال نِسکوُنوُا خَیْنْ قَوْمٍ عَسی اَنْ یَمِیا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوُا ال یَسْخَرْ قَوْمٌ  :سبب کوتاهی قدش مسخره می کردند. از این رو آیه نازل شد که

ر باشند و مسخره نکند؛ چه بسا از آنها بهت انی که ایمان آوردید، گروهی از شما، گروه دیگر راای کس(11حجرات/) .نِساءٍ عَسی أَنْ یَکُنَّ خَیْرا مِنْهُنَّ

 (109،ص5)بحرانی،ج.هیچ یک از زنان، زنان دیگر را مسخره نکند، چرا که شاید، آن زنان، از مسخره کنندگان بهتر باشند

 (ام سلمه، حافظ سنت پیامبر)ص

ن ردیف راویا را در مبر)ص( شمرده می شود و بسیاری از علماء علم رجال، همچون برقی و شیخ طوسی، اوام سلمه یکی از راویان احادیث پیا

ابعین نیز از ز صحابه و تیاری ااحادیث پیامبر)ص( قرار داده اند. وی از پیامبر)ص(، فاطمه زهرا)س( و ابی سلمه، روایاتی را نقل می کند. گروه بس

ند. ک( ممتاز می امبر)صی شک چنین مقامی برای ام سلمه، بسیار افتخارآمیز است و او را در میان همسران پیوی احادیثی را نقل کرده اند. ب

 مَنْ ُکْنتُ »ه است: وی از جمله راویانی است که این سخن پیامبر)ص( را نقل کرد .حدیث می رسد 378تعداد احادیث وی به همچنان که گذشت 

تطهیر که  ربوط به آیهمه حدیث کهمچنین او در زمره راویانی قرار دارد « من موالی او هستم، علی موالی اوست. هر کس که« »مَواله فَعَلیٌّ مَواله

بروم،  شوم و باید انده میگویا می بینم که خو»در مورد اهل بیت پیامبر)ص( نازل شده است را نقل می کند. وی ناقل حدیث ثقلین نیز می باشد: 

ده وی زمین کشین به سرانبها را می گذارم که یکی از دیگری بزرگتر است: کتاب خدا که ریسمانی است که از آسمامن در میان شما دو شی ء گ

 .شده است و اهل بیتم را. مراقب باشید که از آن دو تخلف نکنید

 (ام سلمه در خانه پیامبر)ص

بر دیدگانش، آشکار شد. او که می پنداشت ابی سلمه بهترین مرد هنگامی که ام سلمه به خانه پیامبر)ص( پای گذاشت، گویی دنیایی جدید در برا

دنیاست، اینک آنچنان مجذوب و شیفته رفتار پیامبر)ص( شده بود که خود را خوشبخت ترین زن دنیا می دانست. از هیچ محبتی نسبت به 
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بر)ص( به خدیجه بسیار عالقه داشت و ام سلمه نیز پیامبر)ص( کوتاهی نمی کرد آنچه را که پیامبر)ص( دوست داشت، او نیز گرامی داشت پیام

پیامبر)ص( نیز به او  .مجذوب خدیجه بود پیامبر به علی)ع(، فاطمه)س(، حسن و حسین)ع( عالقه وافر داشت و ام سلمه نیز به آنها عشق می ورزید

به حال او غبطه می خوردند. پیامبر)ص( روزی به او عالقه داشت و در خانه او احساس آرامش می کرد تا آنجا که عایشه و برخی از زنان دیگر 

مدینه  من هدایای بسیاری را برای نجاشی پادشاه حبشه فرستاده ام اما پیش از آنکه هدایا به او برسد، او از دنیا می رود و هدایا بار دیگر به»فرمود: 

ی نجاشی از دنیا رفت و هدایا را نزد پیامبر)ص( باز گردانید. پس از مدت« باز می گردد، هنگامی که به دست برسد، آنها را به تو می بخشم.

 .پیامبر)ص( بخش کوچکی از آن را بین سایر همسرانش تقسیم کرد و بقیه را به ام سلمه بخشید

 (ام سلمه پشتیبان فاطمه زهرا)س

امن دخترش دست به دی رهایی از غم و غصه، هنگامی که پیامبر)ص( چشم از جهان فرو بست، غم و غصه بر شبستان دل ام سلمه خیمه زد و برا

ش کینه ر)ص( پیچک آتپس از رحلت پیامب .فاطمه زهرا)س( آویخت. فاطمه ای که تمام وجود پیامبر)ص( بود و پیامبر)ص( به او عشق می ورزید

که  ه، فاطمه)س(ین کینو تفرقه در میان مسلمانان رشد کرد و گروهی برای رسیدن به حکومت، دین و ایمان خود را فراموش کردند. شعله های ا

در گریبان  رمسلمانان س بیشتر پاره تن پیامبر)ص( بود را نیز در بر گرفت تا آنجا که او را از میراث پدرش نیز محروم کردند. در چنین شرایطی که

ین رفتاری را نسبت به فاطمه آیا چن: ترس و نفاق فرو برده بودند، ام سلمه یکّه و تنها، در برابر سردمداران حکومت برآشفت و خطاب به آنان گفت

وسیله  هبیر خورده و شالئکه روا می دارید؟ به خدا سوگند! فاطمه فرشته ای در میان انسانهاست. در خانه پیامبران پرورش یافته است و به دست م

یامبر)ص( پکه خداوند  ر حالیبهترین مربی تربیت شده است. آیا می پندارید پیامبر)ص( او را از ارث محروم کرده است، اما به او نگفته است؟!! د

بوت ن( می باشد. رتضی)عم بستگان نزدیکت را انذار کن! ... فاطمه بهترین زنان است و همردیف دختر عمران است و همسر شیر ژیان علی»فرمود: 

ما نسبت به شتاری را از نین رفبا پدر او خاتمه یافت. به خدا سوگند پیامبر)ص( به او عشق و عالقه فراوان داشت ... وای بر شما اگر پیامبر)ص( چ

 .دخترش ببیند 

 برخورد ام سلمه با عایشه

یت شده امبر)ص( تربانه پیرا در یاری امام علی)ع( ادامه دهد. او که در خ پس از آنکه پیامبر)ص( رحلت فرمود، ام سلمه کوشید تا نقش خویشتن

رو در هر  اشت. از ایندع( می بود و با راهنماییهای پیامبر)ص( حق را از باطل می شناخت، اینک تنها راه سعادت را در حمایت و پشتیبانی از علی)

رای جنگ با علی)ع( آماده می در همین راستا، هنگامی که عایشه خود را ب .نا می نمودمناسبتی به هدایت مردم می پرداخت و افراد را با حقایق آش

اشت، با دواالیی که  ا بینشکرد، به سبب آنکه عمل خویش را توجیه کند به نزد ام سلمه آمد و او را به خونخواهی عثمان خواند. اما ام سلمه، ب

 :ی کندنین روایت مچعایشه  پیرامون برخورد ام سلمه با شیخ مفیداو را پند و اندرز داد.  سخنانی بسیار شیوا، جایگاه علی)ع( را یادآور شد و

هستی  در مسلمانانترین ماای دختر ابی امیه، تو بزرگ»هنگامی که عایشه آماده حرکت به سوی بصره می شد، در مکه به نزد ام سلمه آمد و گفت: 

، تو به دیدار ختر ابی بکر: ای دتاد و وحی نیز در خانه تو بر پیامبر)ص( نازل می گشت. ام سلمه گفتو پیامبر)ص( در خانه تو بسیار به نماز می ایس

ه عثمان اند ک من آمدی در حالی که من دوست نداشتم و به چه سبب چنین سخنانی می گویی؟ عایشه پاسخ داد: پسرم و پسر برادرم گفته

نها آیی تا میان ن می آمشیر آخته به سبب خونخواهی او به جنگ پرداخته اند، آیا به همراه مظلومانه کشته شده است و در بصره یکصد هزار شم

ی ا اینکه برایبودی!  ام سلمه گفت: آیا به خونخواهی عثمان پرداخته ای؟ در حالی که خود به شدت با او مخالف صلح و آرامش برقرار کنیم؟

 به خوبی می ه تو راتو میان پیامبر)ص( و امت او همانند سدی هستی، پیامبر)ص( جایگامخالفت با علی بن ابی طالب، چنین آماده شده ای؟ 

 (116)شیخ مفید،ص..دانست و تو را از چنین اعمالی نهی کرد

 (ام سلمه همراه با علی)ع

ن . یکی از ایزدند ( حلقهپس از پیامبر)ص( مسلمانان، از مسیر حق و حقیقت منحرف شدند، به جز گروهی اندک که چون پروانه بر گرد علی)ع

دند. پیامبر)ص( دستور داد مادرم می گفت: پیامبر)ص( و علی)ع( در خانه من نشسته بو  :افراد ام سلمه بود. فرزند ام سلمه چنین روایت می کند

 و آمد و اینتا نزد نه ههر که پس از من با این نشا»پوست گوسفندی آوردند و سپس بر روی آن مطالبی نوشت. سپس آن را به من داد و گفت: 

 !نوشته را خواست، آن را به او بده

وبکر چه پس از چندی پیامبر)ص( از دنیا رفت و ابوبکر زمام امور را در دست گرفت. مادرم و ام سلمه و مرا به مسجد فرستاد و گفت: برو و ببین اب

گشت. و من نیز ماجرا را برای مادرم باز گفتم. پس از چندی ابوبکر از می کند. من نیز به مسجد رفتم. ابوبکر خطبه ای خواند و سپس به خانه باز

تکیه زد  دنیا رفت و عمر به جای او حکومت را در دست گرفت. من نیز به دستور مادرم همان کار را انجام دادم. پس از او نیز عثمان بر اریکه قدرت

بب پافشاری مردم، حکومت را پذیرفت. مادرم مرا به مسجد فرستاد و گفت: ببین و من نیز همان کار را تکرار کردم. پس از عثمان، علی)ع( به س

به این مرد چه می کند. من نیز به مسجد رفتم. علی)ع( پس از آنکه خطبه اش پایان یافت، از منبر فرود آمد. هنگامی که در میان مردم، چشمش 
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دارت می آید. من نیز به مادرم سخن علی)ع( را گفتم. مادرم در پاسخ گفت: به خدا به مادرت بگو علی)ع( به دی»من افتاد، مرا فرا خواند و گفت: 

« بده!سوگند من می خواهم با او دیدار کنم. علی)ع( نزد مادرم آمد و فرمود: نامه ای که پیامبر)ص( به تو سپرده است، به این نشانه ها به من 

پسرم، همواره در رکاب علی)ع( »ی را بیرون آورد و به علی)ع( داد و سپس به من گفت: مادرم نیز برخواست و از داخل صندوقچه ای کوچک نامه ا

 برای اطالعات بیشتر رک به: عالمه عسکری،نقش عایشه در اسالم()«.باش. به خدا سوگند پس از پیامبر، رهبری جز او نمی بینم

 (ام سلمه همراه با امام حسین)ع

ید بدان که ربت خون جوشاین ت مبر)ص( نکهتی از تربت پاک سیدالشهداء را به او داد و فرمود: هنگامی که ازیکی از فضایل ام سلمه این بود که پیا

. پس از ه باقی گذاردهنگامی که امام حسین)ع( به سوی عراق حرکت کرد، نامه ها و وصیتهایی را نزد ام سلم .حسین)ع( به شهادت رسیده است

ان دیدند. از او پرسیدند که چرا همچنین روزی ام سلمه را گری  .مه ها و وصایا را به امام سجاد)ع( باز گرداندشهادت امام حسین)ع( ام سلمه این نا

سول ده است ای رشتم: چه در عالم رؤیا پیامبر)ص( را دیدم که بر سر و محاسنش پر از خاک بود. با ناراحتی گف»چنین مضطرب و پریشانی؟ گفت: 

اراحتی رسید، با ن م سلمهااکنون حسین به شهادت رسید. به گفته ابن سعد، هنگامی که خبر شهادت امام حسین)ع( به  خدا؟! پیامبر پاسخ داد: هم

راق ع خداوند مردم ی گفت:گفت: مرگ بر قاتالن او و خدا خانه هایشان را پر از آتش کند. سپس آنچنان گریه کرد که از هوش رفت، در حالی که م

 (124، ص18و مجلسی،ج130،ص2ج)شیخ مفید،.را لعنت کند

 ام سلمه شاعری توانا

ره جشن ازدواج فاطمه)س( و او اشعاری را در با  .از ام سلمه اشعار بسیاری به یادگار مانده است، که حکایت از طبع روان و روح لطیف او دارد

شعاری را ای کند، مکودکی حسین)ع( با او بازی علی)ع( سروده است که شوق وصف ناپذیر او را نشان می دهد. همچنین هنگامی که در دوران 

 .برایش می سراید. برخی از اشعار او نیز پیرامون نهی عایشه از جنگ با علی)ع( است

 غروب ام سلمه

م افزود. ام الن برجسته اسمه زناپس از عمری فداکاری و ایثار، ام سلمه چشم از جهان فرو بست و با افتخارات و فداکاریهایش برگی زرین را بر کارنا

رون ای باطل، بیی ابرهسلمه با عملکردش نه تنها راه و روش زندگی را به زنان آموخت، بلکه همواره کوشید تا خورشید حقیقت را از البه ال

ریان رحلت ند و برخی جاهجری ذکر کرده  57در تاریخ وفات این بانوی بزرگ اسالم، میان مورخین اختالف است. برخی رحلت او را در سال .بکشد

 .هجری می شمارند 61او را از حوادث سال 

 

 زینب بنت جحش ؛ -7

 دعووت پیوامبر وی دختر جحش بن رباب و مادرش امیمه دختر عبد المطلب عمه رسول خدا )ص( و کنیه اش ام الحکم بود . وی در اولین روزهای

 ر خواندهرداد و برای پسبود که پیامبر )ص( آن را به زینب تغیی« بَرَة »)ص( ایمان آورد و پس از هجرت آن حضرت از اولین مهاجرین بود. نام وی 

زل احووزاب در ایوون بوواره نووا 36اش زیوود بوون حارثووه خواسووتگاری کوورد . زینووب در ابتوودا بووا ایوون ازدواج مخالفووت نمووود . امووا چووون آیووه  

ه به خواطر عودم کنجام موافقت کرد ، ولی دیری نپایید ، واز سوی پیامبر )ص( نسبت به این ازدواج رضایت داشت ، سرا (11،ص22)طبری،جگردید

ه زیرا زینب ب ،ناگوار بود  تفاهم و ناسازگاری میان آن دو ، زید صالح خویش و زینب را جدایی دید و او را طالق داد. این عمل بر پیامبر )ص( بسیار

هد ، و نیز دنب را آرامش نب ،پیامبر )ص( برای آن که خاطر افسرده زیازدواج داده بود ، با پایان یافتن عده زی خاطر حکم خدا و رسولش تن به این

حزاب و آگاهی زینب از آ ن ، سوره ا 37یکی از رسوم جاهلیت )تحریم ازدواج با پسر خوانده ( را از میان برد ، از زینب خواستگاری کرد وبا نزول آیه 

و صودقه  ماز موی خوانودال نمود . زینب زنی مؤمن و مطیع فرمان الهی بود . بسیار نوی سجده کرد و با اشتیاق کامل از خواسته پیامبر )ص( استقب

    لگی وفوات یافوت .سا 50هجری در حدود  21یا 20یازده حدیث از رسول خدا )ص( روایت کرده است . او در سال  فراوان به فقیران می دادو زینب

 . ( 597، ص  2) دائرة المعارف تشیع ، ج

  ؛یریه( جُوَیرة )جو -8

جویره دختر حارث بن ابی ضرار رئیس قبیله بنی المصطلق واز قبیله ی خزاعه و همسر پسر عمویش مسافع بن صوفوان بوود . او در جریوان جنوگ 

مریسیع به اسارت مسمانان در آمد و سهم ثابت بن قیس شمّاس شد .او در مدینه خدمت پیامبر )ص( رسید و خوود را معرفوی کورد و گفوت : مون 

تر حارث بزرگ قوم خود هستم و مصیبت هایی بر من وارد شد که بر شما پوشیده نیست ، اینک به یگانگی خداو رسالت شما شهادت می دهوم دخ

بر و درخواست آزادی خود را دارم .رسول خدا )ص( بهای آزادی او را به ثابت پرداخت کرد و او به همسری خود بر گزیود . چوون خبور ازدواج پیوام

طریق گروهی را بنی المصطلق بوه  ویره در مدینه منتشر شد ، مسلمانان نیز به تبعیت از پیامبر )ص( اسیران خود را آزاد ساختند و بدین)ص( با ج
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هجری در قید حیات بود  56دین اسالم در آمدند ، و این ازدواج موجب گسترش دین اسالم در آن قبیله گردید . جویره زنی نیکو کار بود و تا سال 

 ( 117ص  8، ج ابن سعد ).

 ؛ صفیّه-9

ود . او ابتدا بنی نضیر ب هودیانصفیّه دختر حُیَّی بن اخطب ، و از ُسالله ی هارون بن عمران )برادر حضرت موسی )ع(( ومادر بره دختر شمو یل از ی

فیّه صه شدند . و ان کشتیبر به دست مسلمانهمسر سلّام بن مشکم بود که پس از جدایی با وی یه عقد کناته بن ربیع درآمد . و پدرش در جنگ خ

برای او بهتر  ا بپذیرد کهسولش رو دیگر یهودیان به اسارت مسلمانان درآمدند . پیامبر )ص( اورا میان دو امر مختار کرد : بردین بماند ویا خدا ور

رش کفر و ایمان مرا در پذی یست کههودیان نیز مرا سرو کاری ناست . صفیّه گفت : پیش از آن که مرا به اسالم بخوانی ، به آن ایمان آورده ام و با ی

خانه ی یکی  ره عالیه و در محلّبه خود واگذاری .پس رسول خدا )ص( دستور داد تا عدّه وفات نگاه دارد . آن آگاه اورا به عقد خویش در آورد ، و د

ماری پیامبر یبو به هنگام  داشت ،ست داشت و از ابراز این عالقه قلبی ابایی ناز افراد قبیله بنی حارثه منزل داد. صفیه پیامبر را از صمیم قلب دو

ن تاریخ تا آم کرد و از مستحک )ص( بیش از سایرین بی تابی می کرد و مضطرب و نگران بود . ازدواج پیامبر با صفیه پیوند یهودیان با مسلمانان را

ت و دینه در گذشمیه در م ندادند . صفیه درسال پنجاه و دو هجری در زمان خالفت معاوزمان خالفت عمر هیچ حرکت مخالفی را علیه اسالم انجا

 ( 367و 387صفحات  10در گورستان بقیع به خاک سپرده شد . ) دایرة المعارف تشیّع ، جلد 

 ؛ام حبیبه - 10

سیحی شد و ن جا مآبشه بودند ، که شوهرش در بود . وی و همسرش از مسلمانان مهاجر به ح همسر عبید اهلل بن جحش و دختر ابو سفیان او

و نامه ی  ،رد شد همان جا از دنیا رفت و صفیه در دیار فربت تنها وبی سرپرست زندگی می کرد تا آن که روزی فرستاده نجاشی بر او وا

ین خبر ا ام حبیبه از .آورد  عقد حضرت در )ص( را به او عرضه داشت . در این نامه پیامبر )ص( از پادشاه حبشه خواست تا ام حبیبه را به پیامبر

را  مهریه ی او وآورد  بسیار خوشحال شد به طوری که دست بند نقره خود را به کنیز نجاشی بخشید ، و نجاشی او را به همسری پیامبر )ص( در

زدواج اقتی از خبر وسفیان وخدا )ص( داشت .اباو عالقه ی زیادی به رسول  چهار صد دینار قرار دادو همداه جعفربن ابی طالب به مدینه فرستاد .

و   418،ص 2قی،جبرد. )دخترش با پیامبر )ص( آگاه شد گفت : دیگر نمی شود این مرد راشکست داد. ام حبیبه تا سال چهل وچهار هجری زنده بو

  (473، ص3شیخ صدوق،ج

 ؛ میمونه -11

رد ، و پس کیِّ ازدواج د العزپس از این که مسعود او را طالق داد با ابورهم بن عب و همسر مسعود بن عمرو بود . الهاللیه وی دختر حارث بن حزن

اهرش ( و شوهر خومبر )صاز مرگ همسرش تنها ماند تا اینکه پیامبر )ص( برای انجام حج عمره قضا به مکه آمد ، و او از طریق عباس عموی پیا

که مروسی را در مراسم ع وآن حضرت او را به عقد خود در آورد وخواست ولیمه ای بدهد پیشنهاد ازدواج خودرا به رسول )ص( داد، و« ام الفضل »

ندتا ر )ص( خواستپیامب بر گزا ر کند ،؛ و از این طریق روابط سرد سیاسی بین مکه و مدینه را از میان بر دارد ، اما قریش نپذیرفته و از

ابن هجری زنده بود . ) 61را ترک نماید ، میمونه پس از رحلت پیامبر )ص( تا سال  قرارداد) سه روز توقف در مکه برای اعمال حج ( مکه طبق

ه) رک به: است، اومراه مومنه ان وهبت نفسها للنبی؛ احادیثی از وی بجای ماند 50:33گویند وی از مصادیق آیه ( 273،ص6اثیر،ج

 (384ص 44و ابن حنبل ج  1415ص5ج و1409ص5الموطاء،ج

 

 ؛ماریه قبطیه -12

له ی اریه به وسیرد . موی کنیزی بود که مقوقس حاکم اسکندریه در پاسخ به نامه پیامبر )ص( او را به عنوان هدیه به سوی آن حضرت روانه ک

دیجه د از خ. ماریه بع واج کردمساوات اسالمی و رضایت ماریه با وی ازد حاطب بن ابی بلتعه اسالم آورد ، و پیامبر )ص( برای بشان دادن برابری و

سید   و179، ص1ی،جقمود )تنها زنی بود که برای رسول خدا )ص( پسری به نام ابراهیم آورد . این بانوی پرهیزگار تا سال شانزده هجری زنده ب

 ( .9ص حمیری ،

 نتیجه گیری :

کننده  ده که بازگوی مانحادیثی بجاطبق بررسی های صورت گرفته بیشتر همسران گرانقدر پیامبر اکرم دارای فضایل وکماالت بودند و از ایشان ا

ز اپر رنگ تر  بسیار بخش مهمی از حوادث صدر اسالم وسیره پیامبر)ص( می باشد. در این میان نقش جناب عایشه وام سلمه سالم اهلل علیهما

 سایران است وایشان نقش بسیار مهمی در حوادث پس از رحلت رسول خدا داشتند.      
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