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چکیده

زندگانی پیامبر اسالم(ص) به عنوان آخرین و برترین فرستاده خداوند از همان آغاز بعثت مورد توجه عالمان و اندیشمندان بسییار
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قرار گرفته است .در این میان مستشرقان با واکاو سیره پیامبر گاه با نگاهی همدالنه و منصیاانه بیا مسیلمانانخ شتصییت پییامبر
اسالم را ستوده و در آثار خود از عظمت و حسن اخالق ایشان یاد کردهاند و گاهی با نگاه کینهتوزانه و مملیو از تعصیباد دینیی بیه
ساحت مقدس پیامبر اسالم شبهاتی را وارد میکنند .هدف از این تحقیقخ بررسی و نقد شبهه «انگییهه و عامیش شیهود در تعیدد
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زوجاد پیامبر اکرم(ص)» است که با استااده از قرآنخ روایادخ بیان قراین و شواهد تاریتی از سیره اخالقی ایشانخ و نیه تکییه بیر
ستنان برخی دیگر از مستشرقان انجام شده است .در این پژوهش پس از واکاو ریشهها نگیر

منایی مستشیرقان نسیبت بیه

A

ازدواجها پیامبر خ همچون عدم تصور درست از فرهنگ اسالم و شتصیت پیامبرخ تکیه نمودن بر ذهنییت مسییحی کیه عهوبیت ییا
دستکم تک همسر را ارز

میدانند و ازدواج را متالف با معنویت انسان تلقی میکنندخ اتّکا به مدارک غیر متقن و ترجمههیا

غیر صحیح و نیه تعصباد مسیحی و نگاهها مغرضانه و سیاسی و استعمارگرانهخ به ارایه تعارض مبنایی این شیبهه بیا شتصییت و
سیره پیامبر (ص)خ واقعیتها تاریتی و نیه تعارض با تحلیشها عالمانه برخی دیگر از مستشرقان پرداختیه شیده اسیت .آنگیاه
فلساه ازدواجها متعدد پیامبر (ص)خ از جمله :سرپرستی و تکریم زنان بیوه مهاجران و مجاهدانخ جلب حمایت قباییش و مشیارکت
سیاسیخ آزاد نمودن کنیهانخ آموز

و تربیت زنانخ ابطال عقاید جاهلی(حرمت ازدواج با همسر پسرخوانده) تبیین شده است.

کلید واژهها :پیامبر(ص)خ تعدد زوجادخ قرآنخ روایادخ سیره اخالقیخ مستشرقان
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Abstract
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Since the very commencement of the prophetic mission, the life of the prophet Mohammad (PBUH) as the
last and the greatest emissary of Allah has been considered by scholars and intellectuals. Among them,
Orientalists have analyzed the life story of the prophet; sometimes appreciated his character with fair and
sympathetic stance and mentioned his magnificence and beauty of disposition in their own works, and
sometimes instilled doubts about him with a spiteful attitude filled with religious prejudices.
In this paper, we shall review and criticize the idea of the "lust as the motive and the cause of the
prophet's polygamy", drawing upon the Holy Quran, Islamic traditions, historical evidence from
prophet's ethical behavior, and also remarks of the other orientalists. We explore some of the roots of the
negative views of the orientalists towards the marriages of the prophet, i.e. misconception about the
Islamic culture and the prophet's character; Christian mentality which values celibacy or monogamy at
least and treats marriage as something against spirituality; reliance upon uncertain document and
inaccurate translations; Christian prejudices and biased political or colonial approaches. After that, the
essential conflict between this doubt and the prophet's character and life story, historical facts, and
scholarly analyzes of some of other orientalists is addressed. Eventually, we explain the rationales behind
the numerous marriages of the prophet (PBUH), including protection and honoring of the widows of the
Meccan emigrants (muhajirin) and Warriors (mujahidin); gaining support of the tribes and political
participation; releasing the handmaidens; education and training of women; abolition of the ignorant
beliefs (impermissibility of marriage with adopted son's wife).
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مقدمه
شتصیت و زندگی حضرد محمد(ص) به عنوان پیامبر الهی و کسی که منشا تحوالد بسیار بهرگی در عالم بشیریت بیودهخ همیواره
مورد توجه نویسندگان و محققان بودهاست .آثار که در طول تاریخ اسالم درباره ایشان تیدوین یافتیهخ دربیاره کمتیر کسیی پدیید
آمدهاست.
محققان غربی نیه از قرون نتستین اسالمیخ به بررسی شتصیت و زندگانی پیامبر خیاتم پرداختیهخ آثیار بسییار راجی بیه ایشیان
نگاشتهاند .جریان خاورشناسی و اسالمشناسی مستشرقان در طول تاریخ تحوالد گوناگونی را از سر گذراندهاست .اما رویکرد تحریف
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و کتمان حقایق و تاریخ اسالم را به وضوح میتوان در آن دید .در میان مستشرقان انسانها منصف و حیقجیو نییه بیودهانید کیه
حساب آنان را باید از جریان حاکم بر خاورشناسی جدا کرد.
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این نوشتار به بررسی سیره اخالقی پیامبر اکرم با محوریت تعدد زوجاد حضیردخ از نگیاه مستشیرقان و نقید آن پرداختیه اسیت.
گرچه خاورشناسان شبهاد بسیار در این زمینه مطرح کردهاند اما در این پژوهش سعی شده به شبهه شهوترانی حضرد (نعیوذ
بااهلل) بر محوریت تعدد زوجاد پاسخ داده شود .در اینجا به جهت کاربرد کلماد نامناسب و رکیک از سیو برخیی از مستشیرقانخ
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عذر تقصیر به پیشگاه پیامبر عظیم الشان اسالم برده و از خواننده محترم پوز

میطلبیم .این اتهاماد بیا اسیتااده از آییاد قیرآنخ

واقعیاد تاریتی و شواهد و قرائن متقن زندگی پیامبر و پاسخ برخی از مستشرقان بررسی شده و درنهایت ثابیت مییشیود کیه ایین
اتهاماد به پیامبر بیاساس بوده و ارز

علمی ندارد و تنها از رو تعصب و عناد به پیامبر نسبت داده شدهاست.

شرق شناسی و سیره پیامبر اکرم(ص)
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استشراق(شرق شناسیخ خاورشناسی) معادل کلمه «»orientalismخ بر اعمال مستشرقان در قبیال فرهنیگ مشیرقزمیین اطیالق
میشود .این اصطالح در سال .۹۷۷۱م برا نتستین بار در جهان انگلیسی زبان بهکار گرفته شد و در سال ۹۱۸۱م وارد معجمها
دانشگاهی فرانسه شد( .خرمشاهیخ  :۹۸۱۹ج)۲۴۰۲/ ۲
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به آن دسته از اندیشمندان غربی که برا شناختن و شناساندن کشورها و شرایط جغرافیاییخ مناب خ معادنخ تاریخخ قومیتهاخ زبیانخ
هنرخ آدابخ سننخ عادادخ فرهنگخ باورهاخ ادیانخ تمدنها و ویژگیها مردم کشورها مشرقزمین از خیاور دور تیا خیاور نهدییک و
شرق دریا مدیترانه وارد سرزمینها آنان شده و سالها به مطالعه و پژوهش پرداختهاندخ «شرقشناس» یا «مستشرق» گوینیدخ و
به عملی که عهدهدار این وظیاه است «شرقشناسی» یا «استشراق» گویند( .ادوارد سعیدخ  )۹۰ :۹۸۷۹و به بیان بهتر استشیراق در
تعبیر موجه عبارد از آن دسته از پژوهشها غربیانی است که در خصوص میراث شرق و بهویژه مسائلی مرتبط با تیاریخخ زبیانخ
ادبیادخ هنرخ علومخ عاداد و سننخ آن انجام میپذیرد( .علی الصغیرخ )۲۲ :۹۸۱۱
شتصیت پیامبر اکرم و تاریخ زندگی او از روزها نتست بعثت مورد توجه مورخان و سیرهنویسانخ از جمله مستشرقان بوده اسیت.
اصوال غربیها دین اسالم را بهنام دین محمد(ص) میشناختند؛ از این روخ سیره و شرح احوال آن حضرد همواره میورد توجیه آنیان
بودهاست .مستشرقان در طول تاریخ با رویکردها متتلف به سیره نبو پرداختهاند( .اسکندرلو و پاسنگ)۸۷ :۹۸۱۹ :
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مستشرقان و تعدد زوجات پیامبر(ص):
از مسائلی که در زندگی شتصی پیامبر اکرم توجه مستشرقان را به خود جلب کردهخ تعدد همسیران رسیول خداسیت .آنیان بیدون
توجه به واقعیاد و اقتضائاد عصر پیامبر و با مقایسه آن روزگار با عصر حاضر چند همسیر را متیالف بیا شیئون جوامی امیروز
دانسته وسواالد وشبهاد متتلای مطرح کرده اندخ از جمله این که آیا تعدد همسران پیامبر از رو شهود و هوسرانی نبوده اسیت
فلساه تعدد همسران پیامبر چه بوده است این شبهه در ذهن برخی از محققان و اندیشمندان غربیی چنیان ریشیه دوانییده کیه
عامش شهود را مسلم پنداشتهاند؛ مسئلها که آنها را از دست یافتن به حقیقت بازداشته است .ساوتی از نویسندگان قرن نیوزدهم
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اسپانیا معتقد است که؛ یکی از بهرگترین اشتباهاد پیامبر اسالم این بود که پیروان خود را به ازدواج با تعیداد بییشیمار از زنیان
تشویق و ترغیب میکرد .هم چنین محمد(ص) مرد بود که شهواد و غرایه بشر را من نمییکیرد و خیود تحیت تی ثیر آن بیود.
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محمد به ایجاد و تاسیس بافت جامعه مبادرد نورزید .او نارواییها جامعه را همانگونه که از پیش وجود داشیتندخ پذیرفتیه بیود.
مبتکران دیگر مذاهب در به صلّابه کشیدن شهواد تن تردید به خود راه ندادهاند؛ ولی محمد در جهت نیش بیه چنیین چیرگیی و
استیالیی بر غرایه بشر نکوشیدخ او خود را در مقابش این غرایه ضعیف میدانست و در خود به کاایت آن قدرد را نمییافت کیه بیر
آن غرایه چیره شود( .صمیمیخ )۸۱۷:۹۸۱۲
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گوستاولوبن مینویسد :پیامبر در آخر سنین زندگی عالقه شدید به زنان پیدا کرد و این امیر را از دیگیران پوشییده نمییداشیت و
میگات « :از دنیا شما سه چیه را دوست دارم :بو خو خ زن و نماز که نور چشم من است» .همین عالقه پیامبر به زنیان باعیث
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انتقاداد شدید بر ایشان شده است .پیامبر به سن زنانی که میگرفتخ اهمیت نمیداد .عایشه را که دختر ده ساله بودخ بیه همسیر
گرفت و میمونه را که زن پنجاه و یک ساله بود برگهید .به دلیش همان عالقها که به زنان داشتخ روز چشیمش بیه همسیر زیید
(پسر خواندها ) افتاد و آنقدر به آن زن عالقه پید ا کرد که زید او را طالق داد تا پیامبر به عقد خود درآورد .چون مسیلمانان ایین
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کار را نادرست می دانستند آیاتی از قرآن نازل شد و فرمود که این ازدواج از رو مصلحت بوده است .مسلمانان نیه سیکود کردنید.
چون پیامبر در آخر عمر متوجه شد که داشتن زنان زیاد گرفتار ها و مشکالد به بار میآوردخ برا مسلمانان داشتن بیش از چهار
زن را حرام کرد( .گوستاولوبنخ)۹۲۱-۹۹۲ :۹۸۱۷

A

ویلیام موئیر مینویسد :در مدینه وضعیت تغییر میکند .قدرد دنیو خ جاهطلبی و ارضا ناس به سرعت با هیدف سیترز زنیدگی
پیامبر در هم میآمیهد و همه اینها با رو ها دنیو به دست میآیند .پیامها آسمانی آزادانه نازل میشوند تا عملکرد سیاسیی
را توجیه کنند .در واق خ افراط کار ها غریه و شتصی نه تنها موجه دانسته میشوندخ بلکه با ت یید یا حکم الهیی میورد تشیویق
قرار میگیرند .اجازه و امتیاز ویژه داده میشود که پیامبر را مجاز میدارد که همسیران بسییار اختییار کنید( .صیمیمیخ :۹۸۱۲
)۰۹۲
فیلیب هتی نیه میگوید :آن چه از اینگونه لغه ها جد تر و مهمتر است آیاتی است کیه نقیاط ضیعف اخالقیی و سیوابق زنیدگی
محمد(ص) را منعکس مینماید .آیه  ۸۷از سوره  ۸۸وحی شده است تا ازدواج محمد(ص) را با عیال پسرخواندها
باشد( .جمیله مریمخ)۲۲۴ :۹۸۱۹
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ریشه های نگرش منفی مستشرقان به ازدواجهای پیامبر (ص)
ریشهها این نگر

منای مستشرقان به ازدواجها پیامبر را میتوان در چند نکته خالصه کرد:

 -۹عدم تصور درست از فرهنگ اسالم و شتصیت پیامبر و اینکه ازدواجها پیامبر را ماد تاسیر کردهاند.
 -۲برخی مستشرقان حرمسراها امویانخ عباسیانخ عثمانیها و پادشاهان بوالهوسی که صرفاً نیامی از اسیالم داشیتهانید بیه عنیوان
سمبش اسالم و جانشینان پیامبر تلقی کرده و هوسرانی آنها را به پیامبر نسیبت داده و ایشیان را میتهم بیه عشیقبیاز و داشیتن
حرمسرا میکنند( .صمیمیخ )۸۱۷ : ۹۸۱۲
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 -۸برخی از مستشرقان با ذهنیت مسیحی خود که عهوبت یا دستکم تک همسر را ارز

میدانند و ازدواج را متالف با معنوییت

انسان تلقی می کنند .تعدد همسران پیامبر را در تضاد با قدسی بودن ایشان میدانند و این موضوع را لکها بر زندگی پیامبر قلمداد
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کردهاند( .عبدالمحمد خ )۹۱۲ :۹۸۱۲

 -۰برخی از مستشرقان به خود رنج تتب نداده و به اتکا مدارک غیر متقن و ترجمهها غییر صیحیحخ دچیار اشیتباهاد حییرد-
انگیه شدهاند( .سبحانیخ )۹۲ :۹۸۱۱
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 -۱تعصباد مسیحی و نگاهها مغرضانه و سیاسی و استعمارگرانه برخی از مستشرقان را میتوان زمینهساز این اهانتها تلقی کرد.
بررسی و نقد شبهه:
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در پاسخ به شبهه مستشرقان درباره تعدد زوجاد پیامبر باید گات؛ در ورا هر یک از ازدواجها پیامبر اهداف بسیار واالیی وجیود
داشته است و همسرگهینی پیامبر جنبه ارضا غرایه ناسانی و خو گذرانی نداشیته اسیت و ایین تهمیت بیا محورهیا زییر در
تعارض است:
 -۱تعارض با شخصیت و سیره پیامبر (ص)

c
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A

پیامبر اسالم دارا شتصیتی آسمانی و سیمایی ملکوتی است که از جانب خداوند بیه عنیوان رهبیر و راهنمیا جهانییان مبعیوث
گردیده است« .تَبارَکَ الَّذ نَهَّلَ الاُرقانَ عَلی عَبدِهِ لیَکونَ لِلعالَمینَ نَذیراً» (فرقان)۹ /

مورخین و محققین از صدر اسالم تا کنون پیرامون احوال و سیره آن حضرد آثار و ت لیااد گرانقدر بیه جیا گذاشیتهانید .و در
همه این کتب و به گواهی قرآن پیامبر اکرم شتصیتی عابدخ زاهدخ باارادهخ پرهیهکارخ سادهزیست و وارسته از دنیا و فرد نیرمخیو و
شجاع و بیباک بوده است .اگر رسول خدا(ص) در پی ارضا غرایه ناسانی بودخ باید در سنین جوانی به اینکار مبادرد میکرد ایین
غریهه از آغاز بلوغ خودنمایی میکند و کمکم قو تر میشود و از سن  ۸۱الی  ۰۴سالگی رو به کاهش مینهدخ در حیالیکیه پییامبر
در زمانی که جوانی  ۲۱ساله بود با خدیجه  ۰۴ساله ازدواج کرد و  ۲۲سال یعنی تا زمانی که خدیجه به سن  ۲۲سالگی رسید بیا او
زندگی کرد و از او شش فرزند داشتخ ولی هرگه این مدد با آنکه غالبا برا مرد در حدود آن سنین گرایش جنسی بیه زنیی در
حدود چنان سنی کاهش مییابد و با آنکه پیامبر در دوران جوانی همه آنچه را که موجب جلب توجه زنان میشود مانند زیبیاییخ
موقعیت اجتماعی و اقتصاد مناسب را داشت و هم توان جسمی و هم فراغت و خاطر آسوده را دارا بود با اینحال حضرد عایت
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و پاکدامنی پیشه میکند و با زنی بیوه و بهرزسال در عهد جوانی اکتاا میکند و این رفتار با واژههایی چون زنبارگیخ شهودرانی
ناسازگار است( .ابوزهرهخ  :۹۸۱۴ج ) ۲۱۷ /۸
عالمه طباطبایی در اینباره می نویسد :افراد که محبتی مارط به زن و شهود و عشق دارندخ فریاته آرایش و زینت و عاشق جمال
و دلرباییها و طراود سن جوانی میگردند؛ در حالیکه این خصوصیاد با زندگی و رو

آن حضرد منطبق نمیگرددخ چون با بیوه

زنان و زنان پیر و سالتورده ازدواج کرد .پیامبر اکرم زنان خود را میان کامجویی دنیو و گرفتن طالق متیر میسازد :یا خیدا و ییا
پیا مبر را بگیرند و دنیا را رها سازند و یا دنیا و زینت آن را انتتاب کنند و از پیامبر طالق بگیرند «ییا اَیهَیا النَّبیی قُیش لِ زوَاجیکَ ن
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کُنتُنَّ تُردنَ الحَیاۀَ الدُّنیا وَ زینَتَهَا فَتَعالَینَ اُمَتَّعکُنَّ و اُسَرِّحکُنَّ سَرَاحاً جَمِیالً ( )۲۱وَ ن کُنتُنَّ تُردنَ اهللَ وَ رَسوُلَهَ وَ الیداارَ اخخِیرَۀَ فَیَّنَّ
اهللَ اَعَدا لِلمُحسِنادِ مِنکُنَّ أجراً عظیماً» (احهاب ۲۱/و  )۲۱این عمش نیه با وض مرد زن دوست و جمال پرست نمیسیازد .عیالوه بیر
اینکه رفتار آنجناب با زنان و احیا حقوق از دست رفته آنان در قرون جاهلیت و تجدید حرمت به بیاد رفتیه و احییا شتصییت
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اجتماعیشانخ دلیش دیگر است بر این که زن را تنها یک وسیله برا شهوترانی مردان نمیدانسته و تمام همش این بوده که زنیان
را از ذلت و بردگی نجاد داده و به مردان باهماند که زن نیه انسان است( .طباطباییخ )۸۹۹ :۹۸۷۰
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برخی از ویژگیها و فضایش پیامبر که در رابطه با این موضوع مورد توجه قرار میگیرد عبارتند از:
 -۱-۱وارستگی از دنیا:
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از ویژگیها پیامبر عدم وابستگی و دلبستگی او به دنیا است .رسول خدا با اینکه از انتها یمن تیا جنگیشهیا عمیان و تمیامی
حجاز تا اطراف عراق را مالک و تحت سیطره داشتخ ولی هنگامی که وفاد کرد بدهکار بود و سپر او در گرو غذا خیانوادها

بیودخ

هیچ درهم و دینار به ارث نگذاشت و قصر بنا نکرد و هیچ نتلی را برا خیویش نکاشیت و نهیر نشیکافت( .محرمییخ :۹۸۷۱
)۲۴۹
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علی(ع) در وصف پیامبر و ت سی به آن حضرد فرمود :پیامبر از دنیا چندان نتورد که دهان را پر کندخ و بیه دنییا بیا گوشیم چشیم

A

نگریستخ دو پهلویش از تمام مردم فرو رفتهتر و شکمش از همه خالیتر بود .دنیا را به او نشان دادندخ اما نپذیرفت ...و همانیا پییامبر
بر رو زمین مینشست و غذا میخوردخ و چون بردهخ ساده مینشستخ و دیگر را پشت سر خویش سوار مییکیرد .پیردها بیر در
خانم او آویتته بود که نقش و تصویرها در آن بودخ به یکی از همسرانش فرمودخ «این پرده را از برابر چشمان من دور کن که هرگیاه
نگاهم به آن میافتد به یاد دنیا و زینتها آن میافتم ».پیامبر با دل از دنیا رو گرداندخ و یاد

را از جان خود ریشهکین کیردخ و

همواره دوست داشت تا جاذبه ها دنیا از دیدگانش پنهان ماندخ و از آن لباس زیبایی تهیه نکند و آن را قرارگاه دائمی خود ندانید و
امید ماندن در دنیا را نداشته باشدخ پس یاد دنیا را از جان خویش بیرون کردخ و دل از دنیا برکنیدخ و چشیم از دنییا پوشیاند( .نهیج-
البالغهخ خطبه )۲۹۸ :۹۲۴
مرد یهود از اهش شام از علی(ع) سؤال کرد« :مردم پندارند که عیسی مرد زاهد بود.آیا همینطور است علی(ع)بیه او فرمیود:
آر خ چنین بود و محمد(ص) از همه پیامبران زاهدتر بودخ زیرا آن حضرد عالوه بر کنیههایی که داشیت دارا سییهده تین زن (در
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زمانها متااود) بودخ با اینحال هیچگاه ساره ا از نهد آن حضرد برچیده نشد که در آن طعامی باقی مانیده باشید و هرگیه نیان
گندم نتورد و از نان جو نیه سه شبانه روز پیاپی سیر نتورد( .طباطباییخ )۱۱ :۹۸۱۹
مردانی که به بهرهمند از زنان میاندیشندخ تال

میکنند با تهیه لباس و توسعه آسایش و ههینه کردن اموالخ دل آنان را بهدست

آورندخ اما بر اساس آیه شریاه (احهاب) ۲۱ /خ پیامبر در سال نهم هجر کیه گسیتر

اسیالمخ وضی اقتصیاد مسیلمانان را بهبیود

بتشیده بودخ وقتی همسرانش از او لباس و وسایش بهتر طلب کردند یک ماه از همه آنها کناره گرفت و پس از گذشت یک میاه بیه
دستور خداوندخ آن ها را متیر ساخت تا در میان آسایش و رفاه و دنیا و زندگی با پیامبرخ یکی را برگهینندخ آنان که از درخواستها
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ماد خود پشیمان شده بودندخ زندگی با پیامبر را برگهیدند.
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 -۲-۱عبادت و تهجد پیامبر (ص):

پیامبر قبش از بعثت و بعد از بعثت بسیار از اوقاد خود را صرف عبادد میکردند .خداوند رسول اکیرم را بیه شیب زنیدهدار امیر
فرمود تا از این طریق به مقام محمود دست یابد«:وَ مِنَ اللَّیش فَتَهَجاد بهِ نافِلَمً لَکَ عَسی أن یَبعَثُکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحمُوداً» (اسیرا )۷۱ /
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هم چنین پیامبر هر شب سی سوره از قرآن را تالود میکرد که هات سوره از آنها سورهها بهرز قرآن بودندخ دو برابیر نمازهیا
واجب نماز مستحب میخواند و بیشتر ساعاد شب را مشغول عبادد و راز و نیاز با خدا بود( .محمد ر شهر خ )۲۲۱ :۹۸۱۹
روایت شده :رسول خدا(ص) آن قدر نماز خواند که پاهایش متورم گردید .امام باقر(ع) فرمود :شبی رسول خدا(ص) در حجرۀ عایشه
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بودخ عایشه عرض کرد :ا رسول خدا! چرا بر اثر عباددخ جان خود را آن همه بهزحمت میانداز با اینکه خداوند گناه قبیش و بعید
تو را آمرزیده است پیامبر در پاسخ فرمود« :ا عایشه! آیا بنده سپاسگهار نباشم » (محمد اشتهارد خ  )۹۱۲ :۹۸۱۱حیال کسیی
که این چنین به عبادد خداوند مشغول است ممکن است گرفتار شهود شود.
 -۳-۱پایداری و تحمل مشکالت:
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A

یکی از ویژگی ها پیامبر اکرم که دوست و دشمن به آن معترفندخ تحمش مشکالد و پایدار حضرد در انجام رسیالت الهیی بیوده
است .این ویژگی نیه هرگه با هوسرانی سازگار نیست .ایشان اسوه صبر و استقامت بودند خداوند میفرمایید« :فَاصیبر کَمیا صَیبَرَ
اُولُوا العَهم مِنَ الرُّسُش» (احقاف« )۸۱ /پس صبر کن آنگونه که پیامبران اولواالعهم صبر کردند ».مالقادها خصوصی رسول گرامیی
پیش از دعود و فعالیتها خستگیناپذیر آن حضرد پس از ندا عمومیخ سبب شد که از هر قبیله تعداد به اسالم گرایش پیدا
کنند( .سبحانیخ )۲۱۱ :۹۸۱۱
امام علی(ع) میفرماید« :و شهادد میدهیم که محمد(ص) بنده و فرستاده اوستخ که در راه رضایت حق در کام هرگونه سیتتی و
ناراحتی فرو رفتخ و جام مشکالد و ناگوار ها را سرکشید .روزگار خویشاوندان او به دورویی و دشمنی پرداختنید و بیگانگیان در
کینهتوز و دشمنی با او متحد شدند .اعراب برا نبرد با پیامبر عنان گسیتتهخ و با تازیانه بر مرکبها نواخته و از هر سو گرد میی-
آمدندخ و از دورترین سرزمینخ و فرامو
)۲۱۹
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 -۲تعارض با واقعیتهای تاریخی:
دیدگاه مستشرقان با واقعیتها تاریتی نیه ناسازگار است .اصش ازدواج از لوازم تاکیک ناپذیر حیاد انسانها و بقا نسش آنها بیه
شمار میرود و اصوال آرامش زندگی بدان بستگی دارد .از همه مهمتر حاظ اصالت اخالق و ارز ها متعالی انسانی و جلیوگیر از
انواع انحرافاد جنسیخ بر پایه ازدواج استوار است .در نگاه بنیانگذار اسالم بنایی مقدستر و محبوبتیر از پیونید زناشیویی نیسیت؛
چنانکه خانها مبغوضتر از منهلی نیست که طالق در آن واق شده باشد( .شریعتی سبهوار خ  )۸۷ :۹۸۱۱مستشرقان با ذهنییت
قرن بیستم و معیارها مسیحیت که عهوبت و تک همسر را ارز
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میداند ازدواجها پیامبر را تحلیش کردهاند .درباره ازدواجها

پیامبر نیه شناخت جایگاه زن در آن دورانخ نقش ازدواج در پیوند میان قبایشخ شرایط پیامبر اکرم در مدینه و دیگر شرایط آن زمان
ضرور است.
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تاریخ گواهی میدهد که « تعدد زوجاد و همسران در آن زمانخ در منطقه عربستانخ یک امر عاد و متداول بود و متتص به رسول
خدا(ص) نبود و با مسائش هر زمان و مکانخ باید با توجه به معیارها و استانداردها همان زمان و مکانخ نگاه کرد .رسول خدا(ص) بیا
بسیار از رسوم زمان خود که در تضاد با اهداف و اصول تربیتی اسالم نبودندخ متالاتی نکردخ بلکه با واق گرایی با آنها روبهرو شید
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تا کمکم آن ها را تصحیح کرد و یا از اساس برطرف ساخت .حقوق زن در دوره تاریک جاهلیخ دستخو

هوسرانی مرد قرار گرفتیه

بود و این حقوق نابود شده به دست پیغمبر زنده شد و زن به مقام خویش نایش گردید؛ بدان حید کیه یکیی از آخیرین توصییههیا
پیامبرخ رعایت جایگاه زن بود و فرمود «:اهلل اهلل فی النسا ؛ فَّنّهن عوان فی أیدیکم »( .پور امینیخ )۹۱۱ :۹۸۱۱
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در این محیط محدودیت سنی وجود نداشت چهبسا مردانی بهرزسال با دختر که به مراتب از و کوچکتر بود ازدواج مییکیرد.
در آن محیط جنگ و خونریه و غاردگر رواج داشت و به تعبیر ابنخلدون جنگ و خونریه و غاردگر خصلت ثانو آنیان
شدهبود( .مقدمه ابن خلدونخ :۹۸۷۱ج)۲۱۲/ ۹
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در آن وضعیت نابسامان اقتصاد گهینش همسر نوعی کمک به خانواده دختر محسوب میشدخ و ازدواج مهمترین عامیش وحیدد و
پیوند بین قبائش بهشمار میآمد.

A

نکته دیگر اینکه به واسطه اشتغال مردان به جنگ و شکارخ مردان بیشتر از زنان تلف میشدند و فهونی عده زنان بر مردان سیبب
میشد که یا تعدد زوجاد رواج پیدا کند و یا عدها از زنان در بیشوهر بسر برند( .مطهر خ)۸۷۴ :۹۸۱۲
جان داون پورد معتقد است که :تعدد زوجاد به طور کلی از دوران ابراهیم به بعد در تمام مشرق زمین معمول و رایج بوده اسیت و
در صاحاد بیشمار از کتاب مقدس ذکر شده است که به قسمتهایی از آن اشاره خواهیم کرد و در آن روزگیار کیه سیادگی و
صاا زندگی بیشتر وجود داشتهاستخ این امر گناهی محسوب نمیشدهاست( .داون پوردخ )۹۷۹: ۹۸۱۹
او معتقد است که تعدد زوجاد میان یونانیها و رومیها قدیم مجاز بوده است :اما موضوع مشروعیت تعدد زوجادخ از مراجعیه بیه
مناب اساار زیر که در کتاب مقدس ذکر شدهاستخ معلوم میشود که این امر نه فقط مورد تصیویب یهیوه -خیدا جهودهیا -بیوده
است بلکه آن را مبارک و متبرک نمودهاست( .کتاب خلقتخ فصش ۸۴خ آیه ۱؛ سار خروجخ آیه ۲۹خ فصیش ۹۹؛ کتیاب پینجم از پینج
کتابی که به موسی نسبت دادهمیشودخ فصش ۹۷خ آیه ۹۷؛ کتاب شموئیشخ فصش اولخ آیه  ۲۴-۹۹-۲-۹و باز همان مدرک فصش ۲۱خ
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آیه  ۸۲و  ۰۸و کتاب  ۲شموئیش فصش  ۹۲آیه  ۱و همان منب فصش ۱خ آیه  ۹۸و کتاب قضادخ فصش ۱خ آیه ۸۴خ ایضا فصش ۹۴خ آییه
 ۰و ایضا فصش ۹۲خ آیه  ۱و ( .)۹۰همان)۹۷۸ :
عالوه بر آنکه نکاتی قابش توجه در ازدواجها پیامبر(ص) وجود دارد از جمله:
 پیامبر تا سنین ۱۴یا  ۱۸سالگی غیر از خدیجه همسر دیگر برنگهید. همه همسران پیامبر به جه عایشه بیوه و پیر بودند. -پیش از آنکه با پیامبر ازدواج کنندخ یک یا چند بار ازدواج نمودهاند.
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 پیامبر با قبایش انصار ازدواج نکرد. همه زنان پیامبر پس از خدیجه به فاصله بین هجرد تا فتح مکه به عقد پیامبر درآمدنید یعنیی در زمیان اوج جنیگهیا لشیکراسالم و کار بوده است و از زمانی که اسالم به قدرد رسید و مکه به دست پیامبر و مسلمانان فتح شد پیامبر دیگیر ازدواج نکیرد در

S
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حالیکه اقتضا امیال ناسانی و هوسرانی این است که ازدواجها متعدد یا در سالها جوانی و پیش از ۱۴سالگی باشد و یا هم-
زمان با دستیابی به حکومت و تحکیم پایهها قدرد صورد بگیرد( .عبدالمحمد خ )۲۹۸ :۹۸۱۲

o
e

 همه زنان آن حضرد پیش از آن که حکم حرمت ازدواج به بیش از چهار زن نازل شودخ به عقد پیامبر درآمده بودندخ آیه مربوط بهحرمت بیش از چهار زن در اواخر سال هشتم هجر در مدینه نازل شد و حضردخ پیش از این تاریخ همسیران خیویش را بیه عقید
خود درآورده بود و پس از این هم خداوند به پیامبر

دستور داد که اجازه ندارد زنانش را طالق دهید و بیهجیا آنیان زنیان دیگیر

iv

برگهیند( .احهاب )۲۱ /و نیه برخی همسران پیامبر بارها با ناسازگار ها و حساددهیا زنانیهخ پییامبر را مییآزردنید(.تحریم)۹-۱ /
بنابراین معلوم میشود که این رو

و این ازدواجخ رو

شهود رانان نیست با این محاسبهخ یک انسان محقق دوراندیشخ نمییتوانید

h
c

برا آن حضردخ انگیههها شهوانی در نظر بگیرد؛ چون ازدواجها متعددخ هنگامی ناپسند است که بر محور امیال جنسی اسیتوار
باشد که درباره پیامبر اکرمخ چنین برداشتیخ ناصواب است همچنین انسانها شهودران و تنوعطلبخ معمیوال از ازدواجهیا دائیم

r
A

شانه خالی میکنند و به کامرانیها گذرا و آنی میپردازند؛ در حالیکه در زندگی پیامبرخ چنین امیر مشیاهده نشید( .پیورامینیخ
)۹۱۲ :۹۸۱۱

به گواهی تاریخ پیامبر حتی پیش از بعثت همیواره بیه دور از شیهوترانی بیودهاسیت و پیس از بعثیت هییچییک از دشیمنان اسیالم
کوچکترین ستنی در اینباره نگاتند و اگر چنین نبود فریاد برمیآوردند و برا جلوگیر از دعود و تبلیغ رسالت از آن بهره می-
جستند( .ابوزهرهخ ) ۲۷۸ :۹۸۱۴
 -۳تعارض با تحلیلهای عالمانه دیگر مستشرقان:
عده ا از مستشرقان برخالف مستشرقان مغرض که به سبب تعصباد دینی و کینهتوز تهمیت شیهوترانی بیه پییامبر دادهانیدخ بیا
نگاهی منصاانه و بدون غرضورز به مناب و تاریخ و سیره پیامبر ازدواجها ایشان را نه از رو هوسرانی بلکیه از رو حکمیت و
دالیش خاصی میدانند در زیر به ستنان برخی از این مستشرقان اشاره میشود.
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جان داون پورد به دفاع از پیامبر در مقابش اتهاماد پرداختهاست :به طور که نقش کردهاند محمد پس از رحلت خدیجیه در اوقیاد
متتلف از میان پانهده و یا سیهده زنی که نامهد و شدهبودندخ یازده یا دوازده زن دیگیر گرفتیهاسیت و از ایین جهیت مکیرر میورد
نکوهش نویسندگان جنجالطلب قرار گرفتهاست و این وض را دلیش شهودپرستی او دانستهاند؛ ولی صیرف نظیر از ایینکیه تعیدد
زوجاد -با این که بر حسب قوانین اروپایی ممنوع است -در زمان حیاد محمد در تمام عربستان و سایر نواحی مشرقزمین معمول
بوده و خالف اخالق شمرده نمیشدهاستخ باید این نکته را به خاطر آورد که محمد از  ۲۱سالگی تا  ۱۴سالگی بیه داشیتن ییک زن
راضی و قان بود و تا هنگامی که خدیجه زنده بود و در  ۲۸سالگی وفاد کردخ محمد زن دیگر نگرفیت .محمید از خدیجیه فرزنید
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ذکور نداشتخ در این صورد باید پرسید آیا ممکن است چنان مرد شهوانی در چنان کشور که تعدد زوجاد عمش عاد شیمرده
میشودخ برا مدد  ۲۱سال به یک زن قان باشدخ آن هم زنی که پانهده سال از او بهرزتر است (داون پوردخ )۱۲ :۹۸۱۹
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ویش دورانتخ تاریخ نگار مشهورخ ازدواجها متعدد پیامبر را چنین تحلیش میکند :تعیدد ازدواج در زمیان پییامبر ییک امیر معمیول
بودهاست و باید دقت داشت که پیامبر با اینکار درصدد اشباع غریهه جنسی نبودهاست؛ زیرا برخیی از ازدواجهیا حضیرد بیا بییوه
زنان از رو ترحمخ دلدار و محبت به آن ها بود .برخی دیگر به جهت مصالح سیاسی و تقویت مسلمانان بیود؛ چنیانکیه ازدواج بیا

o
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دختر ابوسایان برا رف کینه او و دوست کردن آن سر کرده مشرکان بودهاست .شاید هم برخیی ازدواجهیا بیرا فرزنیددار شیدن
بودهباشد(.ویش دورانتخ )۸۲ :۹۸۰۸

جان بروا ادعا شهودطلبی و هوسرانی را در مورد حضرتش کامال مردود شمردهاست .او فلساه ازدواجها مکرر پییامبر را چنیین

v
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میداند :رد یک سنت جاهلی که فرزند خوانده را حکم فرزند حقیقی میپنداشتند (ازدواج با همسر مطلقه زید)خ و یا به دلیش مصالح
سیاسی و جذب یهودیان به اسالم (ازدواج با صایه دختر کنانه)خ و یا بیه خیاطر مسیائش عیاطای و سیاسیی ماننید ازدواج بیا دختیر
ابوسایان که پس از هجرد در حبشه بیوه ماندهبود .این ازدواج هم آن زن بیسرپرست را نجاد دادخ هیم تی ثیر مثبیت فراوانیی بیر

c
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روحیه ابوسایان گذاشت .این ازدواج ها محمد در حالی صورد گرفته است که سن آن حضرد از پنجاه گذشیته اسیت در چنیین
سنینی و با آن شرایط خاص رسول خدا مسئله شهودپرستی کامال یک ادعا از رو نادانی است( .آل اسحق خوئینیخ) ۲۰۷ :۹۸۷۴

A

د .اس.مارگلیوثخ در پرتو تحقیقاد و پژوهشها خود متقاعد شد که هیچیک از این ازدواجها با هدف بهرهجویی ماد یا جنسیی
صورد نگرفته است :ازدواجها متعدد محمد پس از مرز خدیجه از سو بسیار از نویسندگان اروپایی به شهوتی خیارقالعیاده و
عجیب نسبت داده شده است؛ اما چنین بهنظر میرسد که این ازدواجها عمدتا از انگیهه نابتر فرمان گرفتهباشند .چندین مورد از
وصلتها او از ماهیتی سیاسی برخوردار بوده اند .پیامبر بسیار مشتاق بود تا پیوند پیروان و مشاوران اصلی خود را بیا خیود هرچیه
نهدیکتر سازد .بی شک هدف او از به زنی گرفتن دختران ابوبکر و عمر همین بود .در حالیکه در وصلتهیا او بیا دختیران رقبیا
سیاسی یا دشمنان شکست خوردها

انگیهه سیاسی از نوعی متااود به چشم میخورد( .صمیمیخ )۰۹۱ :۹۸۱۲

درابر امریکایی استاد دانشگاه نیویورک در کتاب «علی(ع) و دین» میگوید :متالاان اسالم تعدد زنان پیامبر را دلیش بیر شیهوترانی-
ا

دانستهاند ولی ایشان مردمی سادهلوح بودهاندخ چه بر جریان امور زندگانی و اطالع کامش ندارند و در نظیر نمییگیرنید کیه آن

حضرد در سن  ۲۱سالگی خدیجه  ۰۴ساله را گرفت و تا او زنده بود زنی دیگر نگرفت پس از مرز خدیجه نیه اغلیب زنیانی را کیه
گرفت پیر و بیشوهر و در واق بیسرپرست بودند بهعالوه میخواست به مردم باهمانید چیون زنیان علییالقاعیده از میردان بیشیتر
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هستند و اگر هم بیشتر نباشند به واسطه این که مردان در برابر حوادث اجتماعی مانند جنگ بیشتر از زنان از بین میروند بنیابراین
الزم می آید که هر مرد بر طبق دستور اسالم با در نظر گرفتن اصش عدالت بتواند تا چهار زن را به حباله نکاح درآورد .بهعیالوه آن
حضرد زنان متعدد گرفت از قبایش گوناگون عرب تا میان اعراب الات دهد و به عالوه پیغمبر زن متعدد گرفت تا سرمشیق دیگیران
باشد و بدین وسیله قلت جمعیت مسلمانان به کثرد بدل شود( .قائمی تهرانیخ)۱ :۹۸۲۱
ولتر فرانسو با رد ادعا مسیحیان مبنی بر شهوترانی پیامبر و مسلمانان مینویسد :اسالمخ بر خالف آنچه مسییحیان مییگوینیدخ
هرگه شهودرانی را رواج نداد و برعکسخ تعداد بی حد و حصر زنان را که در بستر بیشتر پادشاهان و فرمانروایان کشیورها آسییایی
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میآرمیدندخ به چهار زن محدود نمود .این دین یهود بود که طرفدار شهود بود؛ نه دین محمد .شاید هرگه قانونی کامشتر از قیوانین
قرآن درباره طالق وض نشدهباشد( .حدید خ )۹۴۲ : ۹۸۰۸
کارالیش در اینباره چنین میگوید :به رغم دشمنانخ هرگه حضرد محمد(ص) مرد شیهودپرسیت نبیوده از رو سیتم و عنیاد او را
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متهم به شهودرانی نمودهاند چهقدر ستم و بیانصافی است که شتصی مانند آن حضرد را به شهودرانیی میتهم کنییم ییا آنکیه
بگوییم جه شهود و لذد ناسی خود همتی نداشتخ میانه حضرد محمد(ص) و شهود و لذدپرستی چهقدر بعید بود .حقیا میرد

o
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زاهد در لباس و خوراک و مسکن و سایر امور خود بود و اغلب خوراک او نان تهی و آب بود بسا ماهها گذشت کیه از خانیه او دود
برا طبخ بلند نشد (.کارالیشخ االبطالخ )۷۹ :۹۸۹۱
فلسفه ازدواج های پیامبر(ص)

v
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در مطالب پیشین با دالیش و شواهد متعدد ثابت شد که پیامبر نه تنها شهودپرست نبوده بلکه با سلطه آن متالف بیوده و هرگیه
شهود او را مغلوب خود نکردهاست حاال این سؤال پیش میآید که فلساه ازدواجها پیامبر چه بودهاست در زیر میوارد چنید از
فلساه ازدواجها پیامبر را ذکر میکنیم:
 -۱سرپرستی و تکریم زنان بیوه مهاجران و مجاهدان:

c
r

A

رسول خاتم حمایت از محرومان و واماندگان را از اصول اسالم میدانست .ایشان در فرصتها متتلیف میردم را بیه ایینکیار خیدا
پسندانه تشویق میکرد و در رفتار عملی خود نیه این رویه را در پیش میگرفت .پیامبر در مورد زنان با استااده از فرهنیگ آنیان از
چند همسر که بازتاب شرایط اجتماعی منطقه آنان بود بهره جست و مردان مسلمان را تشویق به ازدواج با زنیان بییسرپرسیت و
دارا یتیم کرد تا آنان از رنج بیسرپرستی و تنهایی و فقر مالی و عقدهها روانی رهایی یابندخ و همچنین پیامبر به خیاطر احتیرام
نهادن به مقام شهدا و طرح یک ارز

اجتماعی که خانواده شهید بعد از شهادتش بیسرپرست نماندخ با همسران آنیان ازدواج میی-

کردخ زیرا گاه کسی از همسران مجاهدان مهاجر -که در مدینه و دور از خاندان خود و در حالی روزگار سپر میکردنید کیه کیار
نداشتند و اغلب افراد خاندان آنها در مکه زندگی میکردند و مشرک بودند -همسر خود را در جهاد در راه خدا و در رکیاب پییامبر
از دست میداد و در مدینه تنها و بیسرپرست میشد و بنابراین برا او چاره جه آن نبود که یا به مکه برگیردد و آزارهیا خانیدان
مشرک خود را پذیرا باشد و خود را در معرض احتمال مرتد شدن قرار دهد و یا آنکه رسول خدا(ص) خود مسئولیت سرپرسیتی او
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را به عهده گیرد .بدین ترتیب آن حضرد پس از ازدواج با چنین کسی مسئولیت او را عهدهدار میشد و در این مس له و در ازدواج با
او هرگه این را مالحظه نمیکرد که این زن به گونه ا است که کسی رغبت ازدواج بیا او را داشیته باشید ییا چنیین نیسیت و هییچ
جاذبها برا ازدواج با او در او وجود ندارد جه اینکه به کسی نیازمند است که تکاش و سرپرسیتی او را عهیدهدار شیود( .ابیوزهرهخ
 :۹۸۱۴ج )۲۱۱ /۸
کسانی چون حاصه و ام سلمه و زینب بنت خهیمه همسرانشان در جنگها اسالم بر علیه مشرکان شیهید شیدند و امّحبیبیه و
سوده از همسران مهاجران بودند که خانواده این دو مشرک بود و در صورد بازگشت به خانواده خود میورد آزار و اذییت قیرار میی-
گرفتند.
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 -۲جلب حمایت قبایل و مشارکت سیاسی:

از جمله اهداف ازدواجها پیامبر پیوند با قبایش بهرز عیرب و جلیوگیر از کارشیکنیهیا آنیان و حایظ سیاسیت داخلیی بیوده
است(.رحمتی چاغروندخ )۹۸۷ :۹۸۱۴
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پیوند ازدواج پیامبر با عایشه و حاصه دختران ابوبکر و عمر و برگهیدن دختر

فاطمه به همسیر علیی(ع)و رقییه و امکلثیوم بیه

همسر عثمان بن عاانخ به وضوح نشان میدهد که پیامبر میخواست از طریق این ازدواجها با آن چهار بهرزمرد تیاریخ پیونید
ناگسستنی برقرار نماید( .هیکشخ  )۰۸۱ :۹۸۷۱آن چهار یار که تال

و ایثارشان در دورانهیا نابسیامان دعیود حیق در تیاریخ
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درخشان است و اراده خداوند آن بود که اسالم بهسالمت از آن بحرانها عبور کند.

رسم مردم عرب نیه چنین بود که نسبت به خویشاوندان سببیخ احترام ویژها بهکیار مییگرفتنید و ایین خویشیاوند را از طرییق
ازدواجخ در از درها روابط و نهدیکی مستحکم میان طوایف گوناگون بهشمار میآوردند و جنگ و ستیه را با آنان ننگ و رسیوایی

c
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می دانستند .بنابراین پیامبر از طریق ازدواج با چند تن از امهاد مؤمنینخ خواست از دشمنی و سرستتی مردم عرب در برابر اسیالم
بکاهد و کینهتوز و خشم آنان را فرونشاند.

A

ام سلمهخ از تبار بنی متهوم  -طایاه ابوجهش و خالدبن ولید -بود .همینکه پییامبر بیا او ازدواج کیردخ خالید آن همیه سرسیتتی و
ستیههجویی را بکاست و در سرنوشت خود اندیشید تا اینکه میمونه دختر حارث که از خانواده بهرز و سرشناس مکه بود با پییامبر
ا زدواج کرد .این ازدواج موجب شد که قبیله و خانواده او از جمله خالد بن ولید (پسر خواهر میمونه)خ عثمان بین طلحیه و عمیر بین
عاصخ به اسالم گرایش پیدا کنند و به دفاع از پیامبر رو آورند .و موجب شد مدد اقامت پیامبر در مکه تمدید شود و ایین فرصیت
خوبی برا رایهنی و ارتباط بیشتر با افراد بود( .عبدالمحمد خ )۲۸۲ :۹۸۱۲
هم چنین ابوسایانخ پس از ازدواج پیامبر با دختر

امحبیبهخ در هیچ پیکار خود را نشان نداد .و همچنین پس از ازدواج با صیایه

و جویریهخ از دو طایاه بنی نضیر و بنی مصطلقخ هیچ نوع دشمنی و واکنشی علیه اسالم مشاهده نشد .جویریهخ با برکتتیرین زنیان
برا قبیله خویش گشت و به خاطر همین وصلتخ یاران پییامبر یکصید خیانوار از اسییران قبیلیه جویرییه را آزاد کردنید و گاتنید:
بی گمان این منت نهادن و اسیر آزاد کردن چه ت ثیر شایانی بر روح و جان پاک یک طایاه گذاشیته اسیت( .حسیینیخ )۲۴۴: ۹۸۱۲
زمانی که این خبر به حارث رسید به مدینه آمد و اسالم آورد و با مسلمان شدن او همه قبیله بنی المصطلق مسلمان شدند.
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-۳آزاد نمودن کنیزان:
پادشاه مصر در احترام به پیامبر دو کنیه به نامها «ماریه و ریحانه» را به حضرد هدیه کرد و رسول خدا(ص) طبق رسیوم راییج و
بر اساس اخال قخ هدیه او را پذیرفت .حضرد ریحانه را به حسان بن ثابت بتشید و ماریه را متیر کرد که برود ییا بمانید و بیه عقید
پیامبر درآیدخ که ماریه دومی را برگهید(.عبدالمحمد خ  )۲۸۸ :۹۸۱۲بنابراین اسالم با برنامهرییه دقییق و مرحلیه بیه مرحلیهخ در
جهت آزاد اسیران استااده کرد که ازدواج از جمله آنها بود .جویریه و صایه هر دو کنیه بودند و پیامبر این دو را آزاد کرد؛ سپس
با این دو ازدواج نمودخ تا به این وسیله به مسلمانان بیاموزد که میتوان با کنیه ازدواج نمودخ اول او را آزاد کرد سپس شریک زندگی
خویش قرار داد.
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 -4آموزش و تربیت زنان:
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یکی دیگر از م موریت ها پیامبر این بود که به پرور

و آموز

و تهکیه و راهنمایی مردمی پرداخت که چییه از آداب و رسیومخ

فرهنگ و تمدنخ پایبند به عرف و عاداد شهرنشینی و همکار در آبادانی جامعه و گرامیداشت آن را نمییفهمیدنید .و از سیویی
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اصول و قوانینی که زیر بنا جوام اسالمی را تشکیش میداد؛ به مردان اجازه نمیداد که با زنیان اخیتالط داشیته باشیند .بیه ایین
سببخ غیرممکن بود که پرور

و آموز

و باال بردن سطوح درک و دانش زنانخ با توجه به ایین شیرایط و مقیدماد شیکاته شیود.

هرچند فراگیر این امر مهم برا زنان بسی ضرور و ارزنده ب ود .از طرفی بتشی از احکام اسالم متتص به زنان است و در اواییش
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ظهور اسالم بیان این احکام به عهده شتص پیامبر بود و به جهت حیا بسیار پیامبر پاسخ به پرسشها زنان برا ایشیان دشیوار
بود و چه بسا برخی از زنان نیه به خاطر شرم و حیا به راحتی مسائش شرعی خود را برا پیامبر بییان نمییکردنید .بنیابراین پییامبر
بهرگوار تصمیم گرفت که زنان میانسال و با استعداد را در رشتهها گوناگون انتتاب کند تا برا این هدف حییاتی کیافی باشیند.
آن گاه اول به پرور
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و تهکیه این زنان برگهیده بپردازد و احکام دینی و تعلیماد الزم به آنان یاد دهد و آنچه الزمه دین باشیدخ در

اختیارشان بنهد و به خوبیخ آنان را برا تربیت کردن زنان دیگر مهیا کندخ تا هر چه نیکوتر از عهیده تبلییغ و تعلییم زنیان برآینید.

A

(حسینیخ  )۲۴۹: ۹۸۱۲از آن جا که زنان پیامبر از قبایش متتلف بودندخ نقش چشمگیر در راستا تبلیغ و رسانیدن پیام خداونید
بهویژه ستنان و رفتار و اعمال حضردخ برا مسلمانان داشتهاند.

از نکاد حائه اهمیت این است که چه بسیار آداب ریشه ا و اصولی نادرست جاهلی وجود دارد کیه بیرا نیابود و ییا اصیالح آنخ
نمی توان تنها به ستن کاایت کردخ بلکه دعود کننده باید الگو عملی باشدخ پیامبر اسالم به عنوان اسوه و الگو عملی مسیلمانان
«لَکُم فِی رَسُول اهللَ اُسوَهٌ» در تعامش با همسران خود گسیتره وسییعی از فضیایش اخالقیی و رفتیار انسیانی در برخیورد بیا زنیان و
همسران را به نمایش نهاد.
 -5ابطال عقاید جاهلی:
زید بن حارثه پسر خوانده رسول خدا(ص) بود و عالقه شدید میان پییامبر و زیید وجیود داشیت .پییامبر بیرا آنکیه اخیتالف
طبقاتی در زمان خود را برچیند و مالک و ارز
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را فضایش اخالقی و سجایا انسانی معرفی کند .دختر عمیه خیود زینیب دختیر
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جحش که زنی اشرافی و با اصالت و زیبا بود برا زید خواستگار کرد .ابتدا زینب و برادر

عبداهلل با ازدواج زید به دلیش ایینکیه

قبال او برده بوده متالات کردند .اما آیه زیر در مورد آنها نازل شد :
« مَا کانَ لِمُؤمِنٍ و ال مُؤمِنَمٍ ذا قَضَی اهللُ و رَسُولُهُ أمراً أن یَکُونَ لَهُمُ التِیَرَۀُ مِن أمرهِم و مَن یَعص اهللَ وَ رَسولَهُ فَقَد ضَشَّ ضالالً مُبیناً»
(احهاب« )۸۲ /هیچ مرد و زن مؤمنیخ در صورتی که خدا و پیامبر او درباره آن ها تصمیمی گرفتندخ اختییار از خیود ندارنید و هیر
کس خدا و پیامبر او را متالات کندخ آشکارا گمراه است ».پس از نهول این آیه زینیب بیا ازدواج بیا زیید موافقیت کیرد .در نتیجیهخ
اشرافزادها به ازدواج غالم محمد(ص) درآمد و از این طریق بتشی از برنامهها حیاد آفرین اسیالم اجیرا شید و در عمیش رو
غلطی کوبیده شد.
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سرانجام این ازدواج به طالق منجر گردید برخی زینب را مقصر میدانند زیرا معتقدند که او پستی حسب و نسب شوهر را بیه ر او
میکشید و از عظمت و شکوه خاندان خود میگات .ولی احتمال دارد زید مقصر باشد چرا که در زندگینامه زید آمده که همیه زن-
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هایی را که تا لحظه مرگش  -بجه زن آخر که در حباله نکاح او بیود -گرفتیه طیالق داده بیود و ایین نشیان از روحییه انهواطلیب و
ناسازگار زید دارد و گواه دیگر این موضوع خطاب تند پیامبر به زید است زیرا پیامبر وقتی از تصمیم زید مبنی بر طالق زینب آگیاه
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شد ستت برآشات و فرمود« :أمسِک عَلَیکَ زَوجَکَ وَ اتَّقُ اهللَ» (احهاب« )۸۷ /همسر خود را نگه دار و از خشم خداوند بپرهیه ».اگر
تقصیر همه جانبهخ متوجه همسر او میبودخ در چنین صورتیخ جدایی زید از همسر
ولی سرانجام زینب و زید از هم جدا شدند.

خالف تقوا و پرهیهکار به شیمار نمییرفیتخ

iv

جامعه عرب پسرخوانده را مانند پسر واقعی فرض میکردند .پیامبر م مور شد که با زینب که سابقا همسر پسیرخوانده او (زیید) بیود
ازدواج کند و این رو

غلط دیگر راخ از بین ببرد و این شیوه نادرست را با عمش که اثر آن بیشتر از گایتن و جعیش قیانون اسیتخ از
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میان مردم عرب بردارد و این ازدواج علتی جه این نداشته است از آن جا که کمتر کسی جرأد داشتخ که این برنامه را در دنیا آن
روز که ازدواج با پسرخوانده قبح مصنوعی غریبی داشت اجرا کندخ خداوند پیامبر را بیهطیور رسیمی بیرا ایینکیار دعیود فرمیود.
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چنانکه میفرماید« :قَضَى زَیْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَواجْنَاکَهَا لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْوَاج أَدْعِیَائِهمْ ذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَیرًا وَکَیانَ
أَمْرُ اللَّهِ مَاْعُولًا »(احهاب)۸۷ /

«پس چون زید از آن [زن] کام برگرفت [و او را ترک گات] وى را به نکاح تو درآوردیم تیا [در آینیده] در میورد ازدواج مؤمنیان بیا
زنان پسرخواندگانشان چون آنان را طالق گاتند گناهى نباشد و فرمان خدا صورد اجرا پذیرد».

این ازدواجخ عالوه بر اینکه سنت غلطی را کوبیدخ بهرزترین مظهر برا مساواد و برابر قرار گرفتخ زیرا رهبر عالیقیدر اسیالم بیا
بانویی ازدواج کرد که در گذشته همسر آزاد شده او بود و در دنیا آن روز چنین ازدواجیخ متالف با شئون اجتماع به شیمار میی-
رفت.
قرآن در پاسخ به اعتراض و انتقاد متالاان و منافقان که کار پیامبر را نکوهیده و میگاتند محمد(ص) بیا همسیر پسیرخوانده خیود
ازدواج کردهخ فرمود:
«ماا کَانَ مُحَمادٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِکُمْ وَلَکِن راسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبیِّینَ وَکَانَ اللَّهُ بکُشِّ شَیْ ٍ عَلِیمًا» (احهاب)۰۴ /
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«محمد پدر هیچیک از مردان شما نیست ولى فرستاده خدا و خاتم پیامبران است و خدا همواره بر هر چیهى داناسیت» (سیبحانیخ
)۲۴۱-۱۱۱ :۹۸۱۱
مستشرقان و ماجرای ازدواج پیامبر(ص) با زینب بنت جحش
مستشرقان با خیال پرداز خود به این ازدواج که به منظور کوبیدن یک سنت باطش بودخ رنگ عشق و دلباختگی داده و تا آنجا کیه
توانستهاند به یک تاریخ مجهولخ پر و بال داده و آن را به ساحت پاکترین فرد جهان نسبت دادهاند .اساس افسانه آنها جملههیایی
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است که ابناثیر و پیش از او طبر و برخی از ماسران نقش کردهاند:
«روز چشم پیامبر بی اختیار به زینب همسر زید افتاد .زید احساس کرد که پیامبر به زینب عالقیهمنید شیده اسیت و رو عالقیه
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مارطی که به پیامبر داشتخ حضور پیامبر گرامی شرفیاب شد و موضوع طالق زینب را پیش کشیید تیا کوچیکتیرین میانعی بیرا
پیامبر درباره ازدواج با زینب نباشد .پیامبر به طور مکرر او را از طالق دادن همسر

نهی کردخ ولی سرانجام همسیر خیود را طیالق

داد و رسول خدا با او ازدواج کرد( .طبر خ۹۰۹۲قخ ج)۹۹/۲۲
در پاسخ به این شبهه باید گات:
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 -۹سند این روایاد به صورد منقط و مرسش است(.عبدالمحمد خ ) ۲۸۷ :۹۸۱۲و هم چنین با سند قطعی اسالمخ که قیرآن بیا آن
متالف است زیرا به شهادد قرآن آیه  ۸۷سوره احهاب ازدواج زینب با پیامبر به دستور خداوند و برا باطش کردن سنت باطش عرب
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بود که با همسر فرزند خوانده خود ازدواج نمیکردند .پس پیامبر با ازدواج با زینب این سنت جاهلی را به دستور خداوند از بین برد.
پس این ازدواج به منظور عالقهمند و دلباختگی صورد نگرفته است( .سبحانیخ )۲۴۷ :۹۸۱۱
 -۲پیشنهاد ازدواج زید و زینب را پیامبر داد و با وجود متالات زینب پیامبر به اینکار اصرار کرد و نیه زمانی که زید موضوع طیالق
را به پیامبر گات؛ پیامبر با خطاب تند به او گات :همسرد را نگه دار.
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 -۸زینب دختر عمه پیامبر بود و پیش از آنکه با زید ازدواج کند پیامبر او را دیده بود و از جمالش خبیر داشیت و هیم او زینیب را

A

برا زید خواستگار کردخ پس از ازدواج با زید نیه او را میدید زیرا در آن روزگار حجاب نبیود بیه عیالوه محمید(ص) بیه اقتضیا
خویشاوند و اینکه همسر فرزندخوانده و آزاد شده پیامبر بود با زینب ارتباط داشت و جریان زینب با زیید و طیالق گیرفتن او و
ازدواج با پیامبر مورد ت یید خداوند و برا اجرا احکام الهی بوده است( .هیکشخ )۰۰۹ :۹۸۷۱

 -۰ماسران در مورد این بتش از آیه وَتُتْاِی فِی نَاْسِکَ مَا اللَّهُ مُبْدِیهِ  :در ناس خود چیه را پنهان میکیرد کیه خداونید آن را
آشکار ساخت» میگویند :منظور از آنچه که او پنهان میداشتخ همان وحی الهی است که خداوند بر او فرستادهبود خداوند بیه و
وحی کرده بود که زید همسر خود را طالق خواهد داد و تو برا ابطال سنت باطش (همسر پسرخوانده بر پدرخوانده حرام است) با او
ازدواج خواهی کرد .از این روخ لحظها که و را نصیحت میکردخ متوجه این وحی الهی بودخ اما آن را از زید و دیگران پنهان میی-
ساخت .خداوند در همان جمله فوقخ به پیامبر خبر میدهد که آن چه در خاطر توست و آن را پنهان کردها خ خداوند اظهار خواهید
کرد( .سبحانیخ )۲۴۱ : ۹۸۱۱
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پاسخ به شبههی مستشرقان درباره حدیث پیامبر(ص)
پیامبر(ص) فرمود :حُببَ الیا مِن دنیاکم ثالثٌ :النسا ُ و الطّیب و جُعلت قرّۀُ عینی فی الصالّۀ (مجلسیخ ج )۹۰۹ /۷۲
از دنیا شما سه چیه مورد عالقه من است :زنانخ عطر و نماز که نور چشم من است .مستشرقانی مانند گلیدزیهر و گوسیتاولوبون از
روایت پیامبر(ص) نتیجه گرفتهاند که ازدواجها پیامبر در سنین آخر زندگیخ جنبه شهوانی داشیتخ در حیالیکیه ایین برداشیت و
تحلیش با شواهد تاریتی همسو نیستخ بلکه وض اجتماعی-فرهنگی شبه جهیره عربستان به گونها بود که زن را خیوار و بییارز
میپنداشتند و عالقها به دختر نداشتند و هر گاه از تولد دختر خبردار میشدندخ به سو زنده بیه گیور دختیران گیام برمیی-
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داشتند و نسش دختر خویش را قبول نداشتند .آن حضرد در برابر این همه ظلم و ستم به زنان به مبارزه برخاستخ زنده به گور
دختران را گناهی بهرز و نابتشودنی برشمردخ به زنان ارز

S
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و احترام داد .و در پیشگاه خداوند معیار تقیرب و برتیر را تقیوا قیرار

دادخ نه جنسیتخ و کوشید تا با طرق ممکن آن وض ناشایست را برطرف نماید.
آن حضرد در همین مسیر تبعیضزدایی و شتصیتدادن به زنان میفرماید :که من زنان را دوست دارم و ایین دوسیتی را در کنیار
دوستی و عالقه به نماز قرار میدهد .بنابراین نباید این دوستی را با شهودگرایی و زنبارهبودن خلط نمود.
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افهون بر اینخ رسول گرامی اسالم خواسته است که با این روایت و روایاد مشابه به مسلمانان بقبوالند که آیین اسالم بیا رهبانییت و
ترک زنان همسو نیست بلکه یک مسلمانخ هم باید ازدواج کند و از بو خو

استااده کند و هم به عبادد خداوند بپیردازد و نمیاز

بتواند .در گهار ها تاریخ اسالم آمده است که چند نار از اصحاب به منظور تهکیه ناس و جلب رضا خداوندخ آمیه
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با زنیان را

بر خود حرام نمودنخ ام سلمه همسر پیامبر از تصمیم آنان با خبر شد و جریان را به اطالع پیامبر رسانیدخ حضرد به میان اصحابش
رفت و فرمود « :أترغبون عن النسا انّی اتی الناس و آکش بالنهار و انام باللیش فمن رغب عن سنتی فلیس منّیی» «آییا زنیان خیود را
ترک گاتهاید و از آنان اعراض کردهاید من نهد زنان میرومخ روز غذا میخورم و شب را مییخیوابم و هیر کیس از سینت مین رو
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گرداندخ از من نیست( ».حرّ عاملیخ  :۹۰۴۱ج  )۱ /۹۰کوتاه ستن اینکه روایاد مربوط به محبت زنان را میتوان با دو هیدف تیرک
رهبانیت و طرد فرهنگ جاهلی تاسیر نمود.
نتیجه گیری

A

شتصیت پیامبر اکرم(ص) و تاریخ زندگی او از روزها نتست بعثت مورد توجه مورخان و سیرهنویسانخ از جمله مستشیرقان بیوده
است .مستشرقان در طول تاریخ با رویکردها متتلف به سیره نبو پرداختهاند .از مسائلی که در زندگی شتصی پیامبر اکرم توجه
مستشرقان را به خود جلب کردهخ تعدد همسران رسول خداست .در این رابطه سواالد و شبهاد متتلای مطرح کرده اندخ از جملیه
اینکه فلساه تعدد همسران پیامبر چه بوده است آیا تعدد همسران پیامبر از رو شهود و هوسرانی نبوده است این شیبهه در
ذهن برخی از مستشرقان چنان ریشه دوانیده تا جایی که انگیهه و عامش شهود را در تعدد زوجاد پیامبر مسیلم پنداشیتهانید .در
این نوشتار پس از ارایه مقدماد بحثخ ریشهها نگر

منای مستشرقان نسبت به ازدواجها پیامبرخ در امور گوناگونی دیده شیده

از جمله :عدم تصور درست از فرهنگ اسالم و شتصیت پیامبرخ حرمسراها امویانخ عباسییانخ عثمیانیهیا و ..را بیه عنیوان سیمبش
اسالم و جانشینان پیامبر تلقی کردن و هوسرانی آنها را به پیامبر نسبت دادنخ تکیه نمودن بیر ذهنییت مسییحی کیه عهوبیت ییا
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دستکم تک همسر را ارز

میدانند و ازدواج را متالف با معنویت انسان تلقی میکنندخ اتّکا به مدارک غیر متقن و ترجمههیا

غیر صحیح و نیه تعصباد مسیحی و نگاهها مغرضانه و سیاسی و استعمارگرانه.
سپس در جهت پاسخ به این اتهام و شبههخ تعارض آن با امور زیر تبیین شده است:
 تعارض با شتصیت و سیره پیامبر (ص) از جمله وارستگی حضرد نسبت به دنیا و تعلقاد دنیو خ عبادد و تهجد مستمرّ پییامبر(ص)خ پایدار و تحمش مشکالد از سو ایشان و. ...
 -تعارض با واقعیتها تاریتی :مستشرقان با ذهنیت قرن بیستم و معیارها مسیحیت که عهوبت و تک همسیر را ارز

میی-
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داندخ ازدواجها پیامبر را تحلیش کردهاند .درباره ازدواجها پیامبر نیه شناخت جایگاه زن در آن دورانخ نقش ازدواج در پیوند مییان
قبایشخ شرایط پیامبر اکرم در مدینه و دیگر شرایط آن زمان ضرور است .بهعالوه آنکه پیامبر تیا سینین ۱۴ییا  ۱۸سیالگی غییر از
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خدیجه همسر دیگر برنگهید .همه همسران پیامبر به جه عایشه بیوه و پیر بودند و پیش از آنکه با پییامبر ازدواج کننیدخ ییک ییا
چند بار ازدواج کرده بودند.

 -تعارض با تحلیشها عالمانه برخی دیگر از مستشرقان :بسیار از مستشرقان برآنند که؛ تعیدد زوجیاد بیهطیور کلیی از دوران

o
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ابراهیم(ع) به بعد در تمام مشرق زمین معمول و رایج بوده و تعدد زوجاد در زمان پیامبر(ص) امر معمول بوده و پیامبر با اینکیار
درصدد اشباع غریهه جنسی نبودهاست .زیرا برخی از ازدواجها حضرد با بیوه زنان از رو ترحمخ دلدار و محبت به آنها و برخیی
دیگر به جهت مصالح سیاسی و تقویت مسلمانان بوده است.
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و در ادامه به بیان این مطلب پرداخته شده که؛ اصوالً ازدواجها متعدد پیامبرخ فلساهها و حکمتها گونیاگونی داشیته از جملیه:
سرپرستی و تکریم زنان بیوه مهاجران و مجاهدانخ جلب حمایت قبایش و مشارکت سیاسیخ آزاد نمیودن کنییهانخ آمیوز

و تربییت

زنانخ ابطال عقاید جاهلی(حرمت ازدواج با همسر پسرخوانده) .و در انتها ماجرا ازدواج پیامبر(ص) با زینیب بنیت جحیش ی کیه از
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سو مستشرقان به ماجرایی درازدامن تبدیش شده ی و نیه حدیث معروف حضرد در مورد محبیت و دوسیتی زنیان نقید و بررسیی
شده است.

A
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فهرست منابع
الف) کتب
 .قرآن کریمخ ترجمه مکارم شیراز .
 .نهج البالغهخ ترجمه محمد دشتیخ زمستان ۹۸۱۰خ چاپ ششمخ قمخ الهاد .
 .آل اسحاق خوئینیخ علیخ۹۸۷۴خ اسالم از دیدگاه دانشمندان جهانخ قمخ دفتر تبلیغاد اسالمی.
 .ابن خلدونخ عبدالرحمنخ  ۹۸۷۱خ مقدمه ابن خلدونخ ترجمه محمد پروین گناباد خ چاپ هشتمخ تهرانخ انتشاراد علمی و فرهنگی.
 .ابوزهرهخ محمدخ۹۸۱۴خ محمد خاتم النبیین(ص)خ ترجمه حسین صابر خ چاپ سومخ مشهدخ بنیاد پژوهشها آستان قدس رضو .
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 .پورامینیخ محمدباقرخ زمستان ۹۸۱۱خ پیامبر اعظم(ص)؛ سیره وتاریخخ قمخ نشر معارف.
 .جمیلهخ مریم (مارگرد مارکوس)خ ۹۸۱۹خ خاورشناسی و توطئه خاورشناسانخ ترجمه غالمرضا سعید خ به کوشش سیید هیاد خسروشیاهیخ
قمخ کلبه شروق.
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 .حدید خ جوادخ ۹۸۰۸خ اسالم از نظر ولترخ انتشاراد دانشگاه مشهد.
 .حر عاملیخ محمد بن حسنخ ۹۰۴۱ق خ وسائش الشیعهخ قمخ موسسه آل البیت (ع).

o
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 .حسینیخ محمد بها الدینخ۹۸۱۲خ باده نابخ سنندجخ انتشاراد کردستان.
خرمشاهیخ بها الدینخ ۹۸۱۹خ دانشنامه قرآن و قرآن پژوهیخ چاپ دومخ تهرانخ دوستان؛ ناهید.
 .دورانتخ ویشخ «تاریخ تمدن»خ ترجمه ابوالقاسم پایندهخ تهرانخ اقبالخ .۹۸۰۸
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 .داون پوردخ جانخ ۹۸۱۹خ عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآنخ ترجمه غالمرضا سعید خ به کوشش سید هاد خسروشاهیخ قمخ کلبه شروق.
 .رحمتی چاغروندخ عهداهللخ۹۸۱۴خ زندگانی حضرد محمد(ص) معصوم اول؛ پیغمبر خاتمخ خرمآبادخ انتشاراد شاپور خواست.
 .سبحانیخ جعارخ ۹۸۱۱خ فروغ ابدیتخ چاپ بیست و یکمخ قمخ بوستان کتاب.
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 .سعیدخ ادواردخ  ۹۸۷۹خ شرق شناسیخ ترجمه عبدالرحیم گواهیخ تهرانخ دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .صمیمیخ مینوخ ۹۸۱۲خ محمد در اروپاخ ترجمه عباس مهرپویاخ تهرانخ اطالعاد.

 .طباطباییخ محمدحسینخ  ۹۸۷۰خ تاسیرالمیهانخ ترجمه محمدباقر موسو همدانیخ چاپ پنجمخ قمخ جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 .یییییییییییییییییییییی خ ۹۸۱۹خ سنن النبیخ ترجمه حسین استاد ولیخ چاپ سومخ تهرانخ پیامآزاد .
 .طبر خ ابوجعار محمد بن جریرخ ۹۰۹۲ق خ جام البیان فی تاسیر القرآنخ بیرودخ دارالمعرفه.
 .عبدالمحمد خ حسینخ ۹۸۱۲خ مستشرقان و پیامبر اعظم (ص)خ قمخ المصطای.

A

 .کارالیشخ توماسخ  ۹۸۹۱خ االبطال (تاریخ حیاد پیغمبر اسالم)خ ترجمه ابوعبداهلل زنجانیخ چاپ سومخ تبریهخ انتشاراد کتابتانه سرو .
 .لوبنخ گوستاوخ ۹۸۱۷خ تمدن اسالم و عربخ ترجمه هاشم رسول محالتیخ تهرانخ انتشاراد کتابچی.
 .مجلسیخ محمد باقرخ بیتاخ بحار األنوار الجامعم لدرر أخبار األئمم األطهارخ تهرانخ انتشاراد اسالمیه.
 .محرمیخ غالمحسنخ ۹۸۷۱خ جلوهها اعجاز معصومین (ع)خ چاپ دومخ قمخ دفتر انتشاراد اسالمی.
 .محمد اشتهارد خ  ۹۸۱۱خ محمدخ سیرد پیامبر اعظم و مهربانخ قمخ انتشاراد ناصر.
 .محمد ر شهر خ ۹۸۱۹خ محمدخ اهش بیت (ع) فی الکتاب و الّسنهخ قمخ انتشاراد دارالحدیث.
 .مطهر خ مرتضیخ زمستان خ۹۸۱۲خ نظام حقوق زن در اسالمخ تهرانخ انتشاراد صدرا.

www.SID.ir

کنفرانس بین المللی شرق شناسی ،تاریخ وادبیات پارسی
»Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի
միջազգային արևելագիտական գիտաժողով
International Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History
 .هیکشخ محمدحسینخ ۹۸۷۱خ زندگانی محمد (ص) خ ترجمه ابوالقاسم پایندهخ چاپ هشتمخ تهرانخ انتشاراد سوره.
ب) مقاالت
 .اخوان صرّافخ زهراخ آسیب شناسی پژوهشها قرآنی خاورشناسانخ فصلنامه بینادخ سال چهاردهمخ پاییه .۹۸۱۲
 .اسکندرلوخ محمدجواد و پاسنگخ حیدرخ بررسی دیدگاه مستشرقان در میورد سییره و تیاریخ نگار (بیا رویکیرد قرآنیی)خ مجلیه قیرآن پژوهیی
خاورشناسانخ شماره ۹۸خ مقاله سومخ پاییه و زمستان .۹۸۱۹
 .شریعتی سبهوار خ محمدباقرخ پیامبر (ص) و تعدد زوجاد در اسالمخ مجله معارفخ شماره ۲۰خ تابستان .۹۸۱۱
 .علی الصغیرخ محمد محسنخ خاورشناسان و پژوهشها قرآنیخ ترجمه محمد صادق شریعتخ ماهنامه موعودخ شماره ۷۴خ آذر .۹۸۱۱

D
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 .قائمی تهرانیخ ابراهیمخ اسالم و قرآن و حضرد محمد در نظر اروپائیان و خاورشناسان جهیانخ مجلیه آییین اسیالمخ شیماره ۹۴۱خ اردیبهشیت
.۹۸۲۱
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