
 
 

يا باز هم نظر دکتر شريعتی را تاييد ميکنيد ؟ آ  
  
  
زنی پنجاه تا هفتاد و سه ساله گذراند و در  من هرگاه که بياد خانه و زندگی محمد می افتم که جوانی و کمال را با بيوه «

بيوه زنی  ) وص حفصهبچه دار ، چون ام سلمه و زينب دختر خزيمه ( مادر بينوايان ) و بخص پيری با بيوه زنانی جا افتاده و
آن ، نمی توانم از افسوس خودداری کنم که محمد می   زشت : بنا به اعتراف پدرش ) سر کرد و خانه اش آن بود و خوراکش

را می خوانم که از  آنها داشته باشد و زندگی يی بهتر از اين و نيز هرگاه که سخنان نويسندگانی توانست زنانی زيباتر از
توانم از شرم پريشان نشوم که يک انسان ، حتی نويسنده ، تا  می گويند و از حرمسرای محمد ، نمیشهوترانی محمد سخن 

سرمايه تاريخ به چنين  ننگين شود و بخاطر مصلحتی زشت سيمای حقيقتی زيبا را که فخر انسان است و کجا می تواند
 » !! پليديها بيااليد

 دکتر علی شريعتی
  
 

 زنان محمد
خديجه که زنی ثروتمند بود ازدواج کرد  ساله بود با کارگزار خود ٢۵ويلد بن اسبن عبدالعزی. محمد وقتی خديجه دختر خ -١

آرامی  نباشد و از چوپانی و همراهی کردن کاروانهای تجاری خديجه به زندگی مرفه و تا ديگر نيازمند کارکردن و جان کندن
که نيازمند غارت و چپاول نامسلمانان گشته بود.  باد داد تا جايی رسيد. اما بعد از مرگ خديجه، به سرعت ثروت وی را به

قرار ميگ;رفت و  زنده بود جرات نداشت با زن ديگری ازدواج کند زيرا احتماالً مورد خشم خديجه محمد تا زمانی که خديجه
 .مجبور بود به زندگی قبلی و دشوار خود بازگردد

 ١٠۵برگ  ۵:١۶٨) ١٠٣( برگ   ١۶۵ ١۶۴ :۵صحيح بخاری 
 ٣٩برگ  ٣ تاريخ طبری جلد

 ٣٩۵برگ  ۴:۶٠۵صحيح بخاری جلد 
 )١٢٩٧( برگ  ۴:۵٩٧١صحيح مسلم 

 
 ۵٣سالگی با او وقتی خود  ٩و در سن  ساله بود با وی ازدواج کرد ۶عايشه دختر ابوبکر صديق، محمد وقتی عايشه   -٢

 دن محمد را نشان ميدهد، برای اطالعات بسيار کامل وبيماری بچه بازی) بو( سال داشت همبستر شد، اين ازدواج پدوفيل
مورد به نوشتاری با فرنام "سن پايين  جامعی از اين ازدواج و اثبات بيمار بودن محمد و بررسی نظرات مختلف در اين

محمد  يی کهو دکتر علی سينا" مراجعه کنيد. عايشه محبوب ترين زن محمد بود تا جا عايشه، مناظره ای بين آيت هللا منتظری
تا جايی بود که وقتی زينب عايشه را محکوم  در بستر مرگ سر بر روی سينه های وی گذاشته بود. عالقه محمد به عايشه

کنيد به عايشه   از طرف هللا آياتی آورد تا عايشه را برائت کند. برای شرح کل ماجرا مراجعه به زنا با صفوان کرده بود، محمد
راويان مهم حديث و از حافظان قرآن حساب ميشود. اما  يات مربوط به برائت عايشه. عايشه ازو صفوان و بحث در مورد آ

محمد بارها اعالم  .که وی با علی داشت و جنگی که او با علی داشت اورا ملعونه و پليد ميدانند شيعيان به دليل خصومتی
ان معتقدند وی زن فاسدی بوده است و محمد خديجه اما شيعي کرده است که عايشه را از همه زنان خود بيشتر دوست داشته

 .اعالم کرد زنان دوست داشته است تا جايی که سالی که خديجه از دنيا رفت را سال عذاداری را بيش از ساير
 

 ٧١و  ٧١۵صفحه  ٣٣٠٩,٣٣١٠,٣٣١١: . ٢صحيح مسلم جلد جلد 
 ۶۵برگ  ٧:٨٨صحيح بخاری جلد .

  
 
حبشه که پدرش اورا به محمد داده بود   وم محمد بود، سوده بيوه زن مسلمانی بود اهلسوده دختر زمعه بن قيس، زن س -٣

نگهداری  سال سن داشت و محمد برای ۵٠اورا به خانه آورده بود. سوده به رواياتی  و محمد قبل از آوردن عايشه به خانه
ابل عايشه نيز همانند يک مادربزرگ بود. سوده در مق از بچه هايش و همچنين اداره خانه اش به سوده نياز داشت. البته

ميگذشت تا  عمر از دنيا رفت. عايشه روايت کرده است که سوده برخی اوقات از نوبت خود سوده در آخرين سال خالفت
محمد وی را بخاطر سن بااليش طالق دهد. پيامبر در  پيامبر شب خود را با عايشه بگذراند زيرا سوده هراس داشت مبادا

طرد کرده بود و  بود که تقريبا چاره و امکان ديگری برای ازدواج نداشت زيرا قبيله قريش اورا سوده ازدواج کردهحالی با 
بر ضد مفاد عهدنامه ای بود که منجر به شعب ابيطالب شد بنابر  در آن سالها ازدواج کردن با فرزندان عبدالمطب و بنی هاشم

 .دروی اجبار با سوده ازدواج کر اين محمد از
 

 ١۶٩برگ  ٣٩تاريخ طبری جلد .
 ۵٧٢برگ  ٢:٢١٣٠ابو داوود جلد .

 ٣٠٠برگ  ۶:٣١٨صحيح بخاری جلد ..



 ١٢٨برگ  ٩تاريخ طبری جلد .
 (۶۵١( برگ  ٢:٢٩۵٨صحيح مسلم جلد .
  (٢٩( برگ  ٣:٨۵٣) جلد .١۵۴( برگ  ٣:٢۶٩صحيح بخاری جلد
  (٧۴٧( برگ  ٢:٣۴۵١صحيح مسلم جلد

  
 
ابواالسد" بود که در جنگ احد زخمی مهلکی  ميه بن المغيره، زن يکی از مسلمانان به نام "ابوسلمه بنام سلمه دختر ا  -۴

داشت.  سال سن ۵٣سال سن داشت و محمد  ٢٩بود. ام سلمه در هنگام ازدواج با محمد  برداشته بود و در نهايت کشته شده
 .وفات يافتام سلمه از کليه زنان محمد يشتر عمر کرد و پس از همه آنها 

 ۶۵۴برگ  ٢:٢٣٨٢جلد . ١٣٣٢برگ  ٣:۴٧۴٢جلد . ۶٨برگ  ١:٢٧۴ابو داوود جلد .
 ٢٢٨برگ  ٢۴٠.no ١سنن نساء جلد .
 ٧٢برگ  ٣:١٧٧٩ابن ماجه جلد .

 
 
السهمی را از دست داده بود و بيوه شده  سالگی شوهر خود خنيس بن حذاقه ١٨حفصه دختر عمر بن الخطاب، در سن   -۵

 ساله بود. در احاديث موجود است که بعد از اينکه ۵۵سال سن داشت و محمد  ٢٠ ر هنگام ازدواج با محمدبود. حفصه د
ازدواج کند. حفصه نيز از حافظان قرآن حساب  ابوبکر و عثمان از ازدواج با وی سر باز زدند، محمد قبول کرد که با وی

رسوايی  از ماجراهای جالبی که حفصه در آنها شرکت داشتهمکاری وی تهيه شده بود.  ميشود و نسخه عثمان از قرآن با
سوره تحريم را بسرايد. برای اطالعات بيشتر از اين  محمد در ارتباط با کنيز حفصه يعنی ماريه است که محمد را مجبور کرد

ات خا نوادگی اختالف  حفصه ، ماريه قبطی شانزدهمين زن در زندگی محمد، وساطت هللا جهت رفع ماجرا به محمد ماريه و
 .محمد مراجعه کنيد

 ٢۵٨برگ  ٣:٢٠٨۶ابن ماجه جلد .
 .١۴٠٢برگ  ٣:۵٠٢٧جلد . ۶٧۵برگ  ٢:٢۴۴٨ابو داوود جلد .

  ٧۶١برگ  ٢:٣۴٩٧جلد . ۶٢۵برگ  ٢:٢٨٣٣جلد . ۵٧۶برگ  ٢:٢۶۴٢صحيح مسلم جلد .
 
 
است. زينب از خانواده بزرگ و  دزينب دختر جحش؛ ازدواج زينب با جحش از بحث برانگيز ترين ازدواجهای محم  -۶

 پدربزرگ محمد بود. زينب با زيد فرزند خوانده محمد ازدواج کرده بود و محمد محترمی بود. مادر زينب دختر عبدالمطلب
مند شد، سپس مهريه اورا پرداخت تا از   روزی بدون خبر به خانه زيد وارد شد و زينب را نيمه لخت ديد و به او عالقه

ازدواج کند  وی ازدواج کرد و مسلمانان ميگويند خداوند به محمد دستور داد تا با زينب خود طالق گيرد، بعد با فرزندخوانده
نميتواند با زن پسرخوانده خود ازدواج کند از ميان  زيرا خداوند ميخواست اين رسم غلط جاهليت مبنی بر اينکه يک مرد

زيد و زينب" و " ب را ميتوانيد در سه نوشتار "محمد، زيد و زينب" واست.. ماجرای مفصل زين بردارد و اين بسيار مضحک
سال داشت و   ٣۵بخوانيد. زينب در موقع ازدواج با محمد  "."عشق محمد به همسر پسر خوانده اش (زينب) و ازدواج با او

 .سال ۵٨محمد 
 ٢:٣۴٩۴) جلد .٧٢۵( برگ  ٢:٣٣٣٢) جلد .٧٢٣٧٢۴( برگ  ٢:٣٣٣٠) جلد ..۵١٩( برگ  ٢:٢٣۴٧صحيح مسلم جلد .

 ...٧۶٠برگ 
 

 (١۴٩٣( برگ  ۴:۶٨٨٣) جلد .۵١٢( برگ  ٣:٨٢٩) جلد .١٣٨( برگ  ٣:٢۴٩صحيح بخاری جلد .
 
سن داشت ازدواج کرد. جويريه دختر  سال ٢٠سالگی با جويريه که  ۵٨جويريه دختر حارث بن ابوضرار، محمد در سن   -۶

 يهودی متعددی بود که محمد به آنها حمله کرده بود. شوهرش مالک بن صفوان بود لرئيس قبيله بنی المصطلق، يکی از قباي
جويريه درخواست ازدواج کرد و جويريه قبول  و در حمله ناگهانی که محمد به اين قبيله کرده بود کشته شده بود. محمد از

اين جنگ بازگردد. از  به صاحبان باقيمانده ازباقيمانده از اين جنگ آزاد شوند و غنايم بدست آمده  کرد به شرط اينکه اسرای
تواريخ ياد شده است، ابن اسحق ميگويد جويريه از زيبايی شگفت  جويريه به عنوان "زنی بسيار زيبا" در بسياری از

رابطه او با محمد به شدت   می برد، بطوری که هيچ مردی قدرت نداشت در برابر زيبايی وی مقاوت کند. و انگيزی بهره
 ٣٩سال زن محمد بود و بعد از محمد نيز  ۶او در عذاب بود. جويريه  ف عايشه را تحريک کرده بود و عايشه از ديدنعواط

کتاب کوروش بزرگ و  سالگی درگذشت. ماجرای جويريه را پروفسور مسعود انصاری در ۶۵کرد و در سن  سال زندگی
 .د را اسير زيبايی خود و طايفه اش را آزاد کرد" بخوانيدمحم محمد عبدهللا را در نوشتاری با فرنام "جويريه زنی که

 
 ٧٢٩ابن اسحق سيرت الرسول، برگ 

 ١٣٧٨-١٣٧٧برگ  ٣:۴٩٣۵ابو داوود جلد .
 (١٣٧( برگ  ٨:٢١٢صحيح بخاری جلد .

 .٣٩٢برگ  ١:١۴٩٨ابو داوود جلد .
 ۵٢٠برگ  ٢:٢٣۴٩صحيح مسلم جلد .



 ).۴٣٢-۴٣١( برگ  ٣:٧١٧صحيح بخاری جلد .
 
ترين مرد مکه بود که همراه با شوهرش   ام حبيبه دختر ابوسفيان بن الحرب، ابوسفيان رئيس قبيله قريش، قدرتمند  -٨

اسالم دعوت  بودند که مسلمان شده بودند و به حبشه رفته بودند تا پادشاه حبشه را به عبيدهللا ابن جحش از اولين کسانی
طالق گرفت، پيامبر اسالم از راه دور از پادشاه حبشه  شد و از ام حبيبه کنند. اما عبيد هللا ابن جحش در حبشه مسيحی

نميتوانست به مدينه برگ   سال بعد نتوانست محمد را ببينيد زيرا ۶به زنی او در آورد، ام حبيبه تا  خواست تا ام حبيبه را
يدوار بود ازدواجش با ام حبيبه نظر سال. محمد ام ۵۴داشت و محمد  سال سن ٢٩ردد. ام حبيبه در هنگام ازدواج با محمد 

 .دشمن درجه يک اسالم را تغيير دهد اما چنين اتفاقی نيافتاد ابوسفيان
 

 ٧٧۶برگ  ٢:٣۵٣٩جلد . ٣۵٢برگ  ٢:١۵٨١صحيح مسلم جلد .
 ٣٠برگ  ۵:٣٩٧۴ابن ماجه جلد .

  ۶۵برگ  ٢:٢٩۶٣جلد . ٧٣٩برگ  ٢:٣۴١٣صحيح مسلم جلد .
 
سال سن داشت. صفيه   ۶٠محمد   سال سن داشت و ١۶صفيه در هنگام ازدواج با محمد  صفيه دختر حيی بن اخطب،  -٩

 قبايل يهودی مدينه بود که محمد به آن حمله کرد و آنها را مجبور کرد از دختر حيی بن اخطب رئيس قبيله بنی نضير، از
مسلمانان باقی بگذارند. شوهر قبلی او  برای مدينه خارج شوند و هرچه قابل نقل کردن است با خود ببرند و باقی اموال را

مخفی کردن  مسلمانان در همان جنگ کشته شد. شوهر وی توسط مسلمانان به دليل اينکه مکان کنان بن ربيع بود که توسط
شده بود، و پبامبر همان شب با صفيه ازدواج کرد و  جواهراتش را افشا نميکرد شکنجه و در نهايت به دستور پيامبر کشته

سالگی درگذشت  ۶٠سال بيوه بود و در سن  ٣٩سال با محمد زندگی کرد و بعد از مرگ محمد  ۴ی همبستر شد. او با و
محمد با صفيه زنی که شوهرش زير شکنجه جان سپرد." و  برای اطالعات بيشتر پيرامون صفيه نوشتاری با فرنام "ازدواج

 .علی سينا." را بخوانيد سوم مناظره آيت هللا منتظری با دکتربخش  -فرنام "صفيه، زن يهودی پيغمبر همچنين نوشتاری با
 ..١٨۵برگ  ٣٩تاريخ طبری 

  ۴:١۴٣٢٨٠و  ٢:۶٨صحيح بخاری .
 

ساله  ٣٠داشت (برخی روايات وی را  سال سن ٣۶ميمونه دختر حارث الهالليه، ميمونه در زمان ازدواج با محمد   -١٠
سال با محمد زندگی کرد و در سن  ٣واهر ناتنی زن ديگر محمد بود. ميمونه خ ساله بود. ميمونه ۶٠خوانده اند) و محمد 

 .سال بيوه ماند ۴۴سالگی از دنيا رفت، يعنی  ٨٠
  ١٣۶برگ  ٨تاريخ طبری جلد .

 
 فاطمه دختر سريح  -١١

  ٣٩برگ  ٩تاريخ طبری جلد .
 

 هند دختر يزيد  -١٢
 .٩٢٩-٩٢٨برگ  ۴٢۵۴- ٣:۴٢۵١صحيح مسلم جلد ..

 
 ا دختر سياءعصم -١٣

 .١٨۵برگ  ١١٣١ and footnote ١٨۵برگ  ١٠تاريخ طبری جلد .
 

 زينب دختر يزيد  -١۴
  -١۶٣برگ  ٣٩تاريخ طبری جلد . ٢١۵٢١۶ and footnotes ١۵٠برگ  ٧تاريخ طبری جلد .

 
 هبله دختر قيس و خواهر اشعث   -١۵

 ١٣٨برگ  ٩تاريخ طبری جلد ...
 
 

را نزد محمد آوردند عايشه و حفصه  مجلسی در مورد اين زن نوشته است وقتی وی مال محمد -عصما دختر نعمان  -١۶
مايل  دادند که ازدواجش با محمد انجام نگيرد. به اين صورت که به وی گفتند اگر نسبت بو وی حسادت کردند و وی را فريب

را ديد به او گفت "من فکر ميکنم بايد  وقتی محمد است توجه محمد را به خود جلب کند بايد به محمد بی اعتنای کند، عصما
 "ببری ببرم" محمد برانگيخته شد و گفت "من فکر ميکنم بايد به خانواده ات پناه از دست تو به هللا پناه

 ۵٩٧مجلسی، حيات القلوب يا زندگی حضرت محمد، جلد دوم، صفحه 
 

احزاب نازل شد، فاطمه تصميم گرفت راه  ٢٩و  ٢٨فاطمه دختر صحاک، مال محمد باقر مجلسی نوشته است وقتی آيات   -١٧
 .اول را انتخاب کند و از محمد جدا شود

 ۵٩٧مجلسی، حيات القلوب يا زندگی حضرت محمد، جلد دوم، صفحه 



 
 
 

شد، نام اورا ابراهيم نهادند، دوسال زيست و  ماريه دختر شمعون قبطی، که مقوقس فرستاده بود، وی از پيامبر باردار  -١٨
بعنوان هديه به او   ماجراهای بحث برانگيز زندگی محمد است. ماريه کنيز (برده) حفصه بود که ماجرای ماريه نيز از بمرد.

و ماريه را تنها در خانه می يابد، وی با ماريه همبستر ميشود  داده شده بود. روزی محمد به خانه حفصه دختر عمر می رود
ماريه را بر خود حرام  اين قضيه بسيار خشمگين ميشود. محمد قول ميدهد کهاز راه ميرسد و از مشاهده  و ناگهان حفصه

اما حفصه ماجرا را برای عايشه و بقيه زنان محمد تعريف ميکند  کند به شرطی که حفصه ماجرا را برای کسی تعريف نکند،
... ماجرای ماريه را در محمد  کند. هللا کمک ميگيرد تا رسوايی پيش آمده را با سوره تحريم کمرنگ و سرکوب و محمد از

 .در زندگی محمد بخوانيد ماريه و حفصه، ماريه قبطی شانزدهمين زن
 

  .۶۶١٣١برگ  ٨تاريخ طبری جلد .
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