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  چکیده

شان پایمال  زنان در طول تاریخ همواره مورد ظلم و تعدی قرار گرفته و حقوق انسانی
ی پیامبر های رفتار سبک. ای زیبا به شخصیت زن بخشیده شد با ظهور اسالم جلوه. ده استش

 ،به عنوان الگویی جاویدان براساس شناخت موقعیت ویژه جنسیتی آنان ،با زنان )ص(اسالم
. ای موارد مشمول حکم حکومتی بوده است مقام اجتماعی و نیز تابع مصالح عامه و در پاره

 توان ارائه داد، حفظ حرمت ویژه آنچه به عنوان معیار اساسی رفتار با زنان در این نوشتار می
های رفتاری زیر  سبک ،بندی در یک تقسیم. زنان و توجه به نقش اساسی و اصلی آنان است

سبک ) سبک رفتار با همسران؛ ج) سبک رفتار با دختران جوان؛ ب) الف: بررسی شد
سبک رفتار با زنان )  سبک رفتار با زنان خطاکار و مجرم؛ ه) رفتار با زنان اسیر؛ د

توجه به نقش مادری و همسری زنان را به عنوان وظیفه  )ص(پیامبردر سیره  .دیده مصیبت
های اجتماعی و  و نقش گرفتهها مورد توجه قرار  بیش از دیگر نقش آنان، و نقش اصلی

  .های نبرد و سیاست نیز نادیده گرفته نشده است حضور پررنگ در صحنه
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  درباره زن )ص(بریامپ دیدگاه
 یلدو تحل یانهمواره در م ،به زن که ترجمان نگاه اسالم است )ص(اکرم یامبرنگاه پ

از آنان با اشاره به  یبرخ. از دانشمندان قرار گرفته استیطی برخی و تفر یانهگرا افراط
بنت جحش و  ینبو داستان ازدواج آن حضرت با ز یامبرچون تعدد زوجات پ مواردی
 یبرخ، و اند ل دادهو هوس تنزّ ابه هو )149: 1 ،تا سعد، بی ابن( ،عاشقانه یقعوا یرغ یها گزارش

و  یبه بررس هاکه فهم آن یاتیروا ساختگی یاموضوعه و  یاتاز روا ای با استناد به پاره یگرد
 یدگاهعناصر، د ین، بدون توجه به ایاز داردن یخیتار یتشناخت عناصر زمان، مکان و موقع

 یمستند و مبتن یبررس رسد ینظر م به. اند یدهکش یربه تصو ،زن دربارهحضرت  از آن یخشن
دست اول، ما را به  های کتابموجود در یها قطعات و برش یمو تنظ یخیرات متونبر 
آن  یدگاهدبه ابتدا . کند یم یتبا زنان، هدا یامبردر مورد رفتار پ تر یقو دق تر یقعم ینگاه

  .کنیم را به اجمال اشاره میزنان  یتحضرت در مورد شخص
به  )ص(یامبرنگاه پ ینی،د یمو مفاه یندمعاند با  و آثار ستیزانه یندر محافل د گرچه
؛ اما آثار است گونهینا یهما دست یات ساختگی،و روا شود یم یرآمیز ترسیمتحق یارزن، بس

ن و ز یتهمواره به شخص دهد که امعان نظر منطقی و عمیق در حیات حضرت نشان می
که در امر  ای هیژمشکالت و یزو ن ی ویاختصاص یفو وظا یو روان یروح های یژگیو
مثال برخورد آن حضرت با همسران  یبرا؛ استشده دارد، توجه  یندهآ یها نسل یتترب

را حضرت تند با  یاست که گاه به خود جرئت مشاجره و برخوردها ای گونه خود به
ن آن همسرای از که برخی آمده است معتبر یها ر گزارشد) 263: 6 ،1404یوطی، س(. دهند یم

آن در نکردن از المال و استفاده یتدر حفظ ب های پیامبر یریگ از فقر و سختحضرت، 
ابن سعد، (. دهند یاز خود نشان م صبری یرد بامو ینو در ا کنند یم یتشکا ی،شخص یزندگ

و چند رود یرون میه حضرت از خانه بگاه رفتار آنان چنان گستاخانه است ک )140:  8 ،تا بی
و  )27ـ  28، آیه احزاب( شود ینازل م یهشوند و گاه آ یبتا تأد کند یم یاز آنان دور یروز

. کنند یآنها را ساکت م یزیکی،پدران آنان با ضرب و شتم و برخورد فی نیز در موارد
   )188: 4 تا، بی مسلم،(

 هارساند، روایت یعطر، زن و نماز شب را م به )ص(یامبرکه عالقه پ یاتیبر روا افزون
عفان بن مسلم از ابوهالل . وجود دارد )ص(یامبرزنان نزد پ یتدر مورد اهم ییها و گزارش

دوست  یاراسب را بس یامبرپ: گفت یکه او م کند ینقل م یساراز قتاده از معقل بن 
 یبلکه زنان برا! انه خداوند: و گفت کرد یحسخن خود را تصح یراو ینسپس ا داشت؛ یم

از مردان  ای هیمالنساء شقائق الرجال؛ زنان ن« یرتعب )398: 1 ،تا ابن سعد، بی(. تر بودند او محبوب
مشترک زن و مرد  یتهو را درباره)ص(یامبرپ یدگاهد )304 :2و  180 :1 ،1413 ذهبی،( .»هستند
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متفاوت  یجسم یها یژگیو و یفف و تکالیگرچه در حقوق و وظا دهد و اینکه ینشان م
و  یتعال(هدف مشترک  ی یکو در راستا یکسانندخلقت  یهو ماده اول یتدر هو ،هستند
  .با آنان برخورد خواهد شد برابربه طور  یزو پاداش ن یفرند و در کاهخلق شد) تکامل

و  )323: 8 ،تا ابن سعد، بی(به مردان در مورد محبت به زنانشان  )ص(یامبرپ های سفارش
که زنان  یگرانو د) 673:  9 ،1413المتقی الهندی، (بن عقبه  یدهمچون ول یند با مردانبرخورد ت
امبر ینگاهداشت حرمت زنان توسط پ ی ازهای شفاف و بارز نمونه زدند،کتک میخود را 
  . است )ص(اعظم

  یخبا زنان به استناد تار )ص(یامبرپ یرفتار های سبک
 یها بر قطعات و برش یهبا زنان را با تک )ص(یامبرپ یهای رفتار گونه ،نگاه دریک

  :ی کردبخش بررسچند در  توان یم یخی،تار
  ؛سبک رفتار با دختران جوان) الف
  ؛سبک رفتار با همسران) ب
  یر؛سبک رفتار با زنان اس) ج
  ؛سبک رفتار با زنان خطاکار و مجرم) د
  .یدهدیبتسبک رفتار با زنان مص)  ه

 توان یم یزن یگرید ینعناو باشده را و موارد ذکر یقاز مصاد یاست که برخ گفتنی
قرار گرفته است،  یژهبرجسته شده و مورد توجه و ین پژوهش،اما آنچه در ا ی کرد؛بررس

  . است یتشده و اعتنا به نقطه تمرکز رواگزارش یرفتارها
  با دختران جوان )ص(یامبرسبک رفتار پ) الف

است که مورد  ))ص(خدا رسول دختر(ینب و ز یعدختر ابوالعاص بن رب ،امامه) الف
 یهعنوان هد به یگردنبندیشه، بنابر نقل عا )350: 3، 1370، محالتی(. خدا بود جدش، رسول هعالق
 دهم یاز خانواده م یرا به فرد یههد ینا: خدا فرستاده شد و آن حضرت فرمود رسول یبرا

امامه را یامبر اما پ ؛واهد شدبه او داده خ یههد کردان گم یشهعا. دارم شدوست یشترکه ب
 ینهمچن )27ـ 26:  8 ،تا ابن سعد، بی(. یختآو یصدا زد و با دست خود آن را به گردن و

آن حضرت  یاز طال برا یانگشتر ،حبشه یارشهری، نجاش یگزارش شده است که وقت
. »آن آراسته کن ؛ خودت را باتُحلّی به یا بُنَیۀَ«: کرد و فرمود یهفرستاد، آن را به امامه هد

   )294: 2 تا بیی، ذهب(
 یسبنت عم یسلم یدالشهدا وس زهدختر حماند،  یدهنام یزاو را فاطمه نکه  عماره) ب

 ،القضا ۀعمر یانماند ـ در جر ینسل حمزه از او باق ،به نقل مشهور دختر ـ که بنا ینا. بود
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ببرند و آنان  ینهمد درخواست کرد تا او را به )س(و فاطمه )ع(یعل ،خود یاز پسرعمو
یبیه، علت مفاد صلح حد البته به. آوردند ینهرا به مد یو یامبر،پس از کسب اجازه از پ

 ،1405؛ واقدی، 107 :تا بغدادی، بی(. دکرآنان سکوت  هدر برابر خواست ، بلکهنداد یلفظ هاجاز یامبرپ
و جعفر  )ع(یعل ینب ی عماره،حضانت و سرپرست یبرا ینه،به مدآنها پس از ورود  )738: 2
عقد اخوت خوانده  یدالشهدابن حارثه که با حمزه س یدو ز - بود عماره  هکه شوهرخال - یارط

و عادالنه حل کرد و  یمانهحک یاراختالف را بس ینا )ص(یامبرپ؛ آمد یشپ یبود، اختالف
برادر و همراه و ! یعل یو تو ا ی؛دوست خدا و رسولش هست! یدز یاما تو ا: فرمود
خاله او،  یراز ی؛سزاوارتر) عماره(تو به حضانت او ! جعفر یو تو ا ی؛حب من هستمصا

اگرچه ( )158 ،48: 8 تا، یابن سعد، ب(. دختر یاسماء، همسر تو است و خاله مانند مادر است برا
فصل  ،19جلد ) ص(االعظم یالنب ۀیرمن س یحاز کتاب الصح ی،عامل یجعفر مرتضیدعالمه س
 یجد ایرادهایو  ی کردهو بررس یلنقل قول را تحل ینجزء به جزء ا) 215ـ  226 :السادس

   )215ـ  226 :فصل السادس ،19ج ، 1428مرتضی عاملی، (. بر آن وارد آورده است
 )ص(یامبرپ یمضمون آورده است که برا ینبه ا یگزارش مستند همچنین ابونعیم،

برای پارچه را  ینامر کرد که اآن حضرت . ددنآور یههد یر،راه از جنس حرراه ای هیفقط
، فاطمه دختر حمزه )س(فاطمه بنت اسد، فاطمه زهرا: کنند یمبه چهار قسمت تقسچهار نفر 
  )409:  6 ،1419ابونعیم االصفهانی، (. که نسبت او در گزارش ذکر نشده است یگرید هو فاطم
ر برادر دخت«: فرمود یندو نوجوان چن ینعقد ا هآن حضرت در خطب یدسعد گو  ابن
البته ( )160: 8 همان،( .»درآورد سلمه یبن اب ۀسلمبه ازدواج  )ص(خدا را رسول ام یرضاع
نقل  ینا یلبه تفص یعامل یمرتض یدجعفراز جمله عالمه س ،اسالم یخاز محققان تار یبرخ

وارد  )ص(یامبرپ یبودن حمزه برا یریبر برادر ش یعلم ایرادهایو  یابی کردهقول را ارز
ابنۀ « تعبیرعبارت،  یندر ا )153 -  150: الطفوله عهد: فصل االول،  2ج ،1428ی، عامل یمرتض(. )دساز یم
دختر  ینا یبانی حضرت را ازو پشت یتحما که دارای بار عاطفی است ووجود دارد  »یاخ
  .کند یم یدتأک ،خون و تبار تابناک عماره فتشرا ی، برو با لفظ اخرساند  یم

) یبرب( ایشاناو فرزند  ینکهبه ا ،گام آوردن نام سلمههن )ص(همچنین رسول خدا
 یامبرپ یوندتا پ کند یسلمه، همسر آن حضرت بود ـ اشاره نم ـ چون پسر ام شد یشمرده م

داده  یمتعم یزن خالهبه  همادر و دخترک یعاطف هتوجه به رابط. شود تربه عماره برجسته
دختر نوجوان با  یناز ا یتحما ،دختران یفلط یاتروحیز در نظر داشتن و ن شود یم

 یههد یو اعطا )س(زهرا چون فاطمه بنت اسد و فاطمهمعروفی قراردادن او در کنار زنان 
ی، نوع برخورد عاطف یانگرنما ،ازدواج عماره ذکر شد دربارهکه  ، همچنین نکاتیبه او
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محروم  است که از نعمت وجود پدر و مادر یدختر باآن حضرت  هو مشفقان گرانه یتحما
  .قرار دارد یدشد یاست و در بحران عاطف

درخواست  یامبراست که از پ یدختر نوجوان ی،غفار صلت یبن اب یسدختر قیه، اُم) ج
. رود یبربه خ )ص(یامبرهمراه پ ی،مجروحان و امور تدارکات یکمک به مداوا یبرا کند یم

برکه  یعل« هو با جمل ردپذی یرا م شو درخواست گذارد یآن حضرت به انتخاب او احترام م
  .کند یمشخص م ،اسالم یدگاهزن را از د یگاهجا ومقام  یگربار د» اهللا

 )ص(یامبربا پ یبر،به خ ی رفتنسن و سال بودم که برا کم ای هیمن جار: یدگو یهام
آن حضرت را  یکه لوازم و بارها کرد سوار یآن حضرت من را بر پشت شتر. همراه شدم

از  روینازاام؛  شدهزنانه  یماریآن روز متوجه شدم که دچار ب یداصبح فر. کرد یحمل م
لعلکِ «: فرمودید، که حالت من را د یامبرپ. یستادما ای شدم و شرمنده در گوشه یادهناقه پ

را به من آموخت و  یبهداشت یها سپس دستورالعمل» !یا تو ناپاک شده یانفستِ؛ گو
 ناشدنی صفو یرفتار، آرامش ینو با ا )686: 2 ،1405، واقدی(به من داد یر تطه ی برایروانداز

  .من به ارمغان آورد یبرا
 یاز غنائم برا یها سهم در جنگ یامبرهرچند پ یبر،پس از فتح خ ینکهتر ا جالب هنکت

اعطا  امیهبه  یگردنبند ،)به مجاهدان تعلق داشت یشانو سهم ا( گرفت یزنان در نظر نم
را با او  نبندکه آن گرد کند یم یتوص یهدر گردن او بود و ام امیه، که تا آخر عمر کند یم

  .دفن کنند
  با همسران )ص(یامبرسبک رفتار پ) ب

رفتار آن حضرت با درباره . است یژهو یتیاهم یدارا شبا همسران )ص(یامبرپ رفتار
 ،مکرر خدمات او به اسالم و مسلمانان ، یادآوریاو یگاهو احترام به مقام و جا )س(یجهخد

با  )ص(پیامبررفتار . است شدهبحث  یشترمختلف، ب یها و ابراز ارادت و محبت به مناسبت
درآمدند  ی آن حضرتبودند و بعدها به افتخار همسر یراس واجاز ازد یشکه پ شهمسران

افراد هستند که در بخش رفتار  یناز ا یریهو جو یهصف. توجه است یار درخوربس یزن
بود  یلاز سران قبا یکیهمسر  یه،صف. خواهد شدبحث اره آنها یز دربن یرانبا اس )ص(یامبرپ

و ابتدا  گرامی داشتامبر آنها را یکه پس از اسارت، پیل، از قبا یس یکیدختر رئ یهریو جو
مشترک  یدر طول زندگ .با آنان ازدواج کرد ی،قلب یلو سپس با تما فرمودرا آزاد  ایشان
بانوان،  ینهمسران آزاده و ا ینب هایو در اختالفکرد میهمواره به آنان ابراز محبت نیز 

با ذکر نسب  )ص(یامبراز همسران پ یبرخ یوقت یدگویه میکه صف ؛ چنانمدافع آنان بود
و چشمان  ینغمگ هچهر یدنبا د )ص(یامبرخود بر او تفاخر کردند و آزارش دادند، پ
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 یمعمو پدرم هارون و«: بگودر جواب آنها  :فرماید یو به او م پرسد یبار او، علت را م اشک
  )675: 2 ،1405واقدی، (. »است یموس

و او ناراحت  فروختندمی  به او فخر یامبرهمسران پ یگرکه د یگاه یزن یریهدر مورد جو
 یهمهر یاآ: فرمود یم یامبرهمسران حضرت نداشته است، پ یهمانند بق ای هیکه چرا مهر شد یم

  )59: 24 ،تا طبرانی، بی(! فر از قوم تو را آزاد نکردم؟چهل ن یاقرار ندادم و آ ینتو را سنگ
 ای هیاو مهر یبرا یامبرپیحانه، ر اسالم آوردنپس از ی، است که طبق گزارش گفتنی

: 8 ،1415، عسقالنی حجر ابن( ؛به او عطاکرد یزاز غنائم ن یو حت... قرار داد  یگرمانند همسران د
  . است تر یند، قوحضرت ما یمینگزارش اول که ملک  یول )88

بعد از مهاجرت  وی. بود یمعاقل و فه ییبانو یامبر،از همسران پ یگرد شریک، یکی ام
 جهاز یب یاو را بر شتر یشسرانجام قر .اسالم پرداخت یغدر مکه ماند و به تبل )ص(یامبرپ

 مبریاخدا آمد و به پ نزد رسول ینهاو پس از ورود به مد. فرستادند ینهسوار کردند و به مد
  یه نورانیپس از نزول آ یزن یامبرپ. یدداد و خود را به حضرت بخش دواجاز یشنهادپ
 یشاو را به عقد خو )50، آیه احزاب( »...یإنْ أرَادَ النَّب یوَامْرَأۀً مُؤْمِنَۀً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّب... «

؛ 154: 8 ،تا سعد، بی بنا(. نداد یش، اهمیتیهمسران خو یگرد یدرآورد و به طعن و تمسخرها
  )598: 1 ،1366ذهبی، 

ها این ازدواجاز  یاریبس؛ بلکه نبوده طلبی یادهزیامبر، متعدد پ یها منشأ ازدواجبنابراین، 
  . آن حضرت صورت گرفته است یشیاند مصلحتبنا بر و  یامر الهبه 

  یامبرإفک و همسران پ ماجرای
و  یعهاز نظر شدر عصر پیامبر ماجرا  ینا یقمصاد. بهتان بزرگ است یمعنا به افک

 یشه نسبت دادهکه به عا دانندی میآن را مربوط به تهمت ،سنت اهل. سنت متفاوت است اهل
: 15 ،1402طباطبایی، (. داندیامبر میپ یگرهمسر دیه، قبط یهماریعه نیز این تهمت را متوجه ش؛ شد
 ،در هر حال )43: 5 ،تا اثیر، بی ابن/ 26: 1420المقریزی،  /473: 1 ،تا دیار بکری، بی /426: 2 ،1405واقدی، / 16

 یهشده بود، آ متهمکه  یبرائت زن یاست که برا یمسئله تهمت، چنان بزرگ و نابخشودن
 ؛...لَکُمْ یرٌجَاءُوا باإلفْکِ عُصْبَۀٌ مِنْکُمْ التَحْسَبُوهُ شَرًّا لَکُمْ بَلْ هُوَ خَ ینَالَّذ إنَّ«: شود ینازل م

از شما  ای اند، دسته آورده) یانم در(که آن بهتان را  یکسانیقت، در حق) 11ـ  37آیه  ،نور(
بوده  یشما در آن مصلحت یبلکه برا ید؛خود تصور نکن یبرا یآن تهمت را شرّ. بودند
 )ص(یامبرپ یآنان برا یثیتزنان و ح یآبروماجرای افک، مبیّن آن است که  .»است
در  .زند یزنندگان را حد م تهمت یشه،عا یاندر جر ینبرابنا .داشته است یادیز یتاهم
 یحجر بانو، دستور کشتن ابن یثیت یکحفظ حبرای  یمیبرنامه تعل یکدر  یزن یهمار یانجر
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  پاک از تهمت یهدامن مار یجهقذف و تهمت بر مردم معلوم شود و در نت شتیتا ز دهد یرا م
  .بماند
  یربا زنان اس )ص(یامبرسبک رفتار پ) ج

که از مجموع  خورد یبه چشم م یادیموارد زیر، با زنان اس )ص(یامبرپ یرفتار هگون در
  .یی کردآن حضرت را شناسا یرفتار یارمع توان یآنها م

 یاجتماع یتاز مقام و موقع ،از اسارت پیشکه  یریبا زنان اس )ص(یامبرمعموالً پ
 یافراد عاد جزو غنیمترا  آنهاسهم داشت و  یمانهکر یبرخوردار بودند، رفتار ای هیژو

 )197: 1 ،1417طبرسی،  /118: 1 ،1372مفید، ( ؛حفظ شود یزتا شأن آنها پس از اسارت ن داد، یقرار نم
  :از جمله این زنان

و  یدهدیبزنان آس ینبا ا آمیز مالطفترفتار : صفیه دختر حیی ابن اخطب) الف
و  یهکه صف کندمی بالل را مالمت که چنانآنان است؛  یروح یتمراعات وضع

رفتار  )673ـ  674: 2 ،1405واقدی، (. آنها عبور داده است یکر کشتگانرا از کنار پ یشدخترعمو
بر مرا یامپیبر، از خ ینههنگام بازگشت به مدگوید  یم یهاست که صف یتا حد یزآم مالطفت

خود را و تعادل  کرد یخواب بر من غلبه م یگاه ،راه یندر ب. مرکب خود سوار کرد رب
بن ( ییدختر ح یا! صبرکن قدری«: فرمود یم یبا مهربان )ص(یامبرپ. دادم یازدست م
افتاد،  یاتفاق ینکه چن خواهم یاما من از تو معذرت م. یمصبر کن تا به صهباء برس) اخطب

). کردند صهباء، منزلی است بعد از خیبر که کاروانیان در آن استراحت می(! یهصف یا
است که هنگام سوار شدن  ای گونه به یز،کن ینبا ا یامبرپ یفلط برخورد )15: 9 ،1967الهیثمی، (

او  یخود را بر زانو یپا کف یهتا صف کند ی، آن حضرت زانو خم م)ص(یامبربر مرکب پ
از  یزمهرآم یرفتارها ینا )286: 1 ،1416قسطالنی،  /233: 4 ،1405بیهقی، (. سوار شتر شود ،نهاده

 ای گونه به یافته،را  )ص(یامبرپ یافتخار همسر ینککه ا یراس ییا بانورهبر بزرگ اسالم ب
را از نظر  یکس اهللا؛ هرگز احدا قط احسن خلقا من رسول یتما را«: یدگو یهاست که صف

  )104: 7 ،1412السهیلی، ( .»یدمند )ص(خدا بهتر از رسول ،اخالق
 یراناز جمله اس ق،مصطل یبن یسرئ) ضرار یاب(دختر حارث بن ضرار یریه، جو) ب

ابونعیم  /63: 2 ،تا سعد، بی ابن(. درآمدبه اسارت مسلمانان  یبود که سال ششم هجر مصطلق یبن
را از دست  ینبرد، همسر خود، مسامح بن صفوان مصطلقاین او در  )783: 2 ،1419االصفهانی، 

مجد و  یر خاندان خود داراد یریهاز آنجا که جو )183: 17 ،1924نویری،  /411: 1 ،1405واقدی، (. داد
احترام  یبه شرافت و کرامت بزرگان هر قوم یمگفت که چنان)ص(یامبرشرف بود و پ

 هنقط را برگزیند یا)ص(یامبرتا خود، اسالم و پ او را آزاد گذاشت هکگذاشت، به طوری  یم
 ،بود یراو اس ینکهو با ا )62: 2 ،تا ابن سعد، بی( را انتخاب کند ینشماندن بر د یمقابل آن، باق
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ها آمده است که در  از گزارش یدر برخ .نکرد یلتحم یازدواج با خود را به و )ص(یامبرپ
وسق جو و گندم به  یستخرما و ب) رطل 320صالح 60(وسق  داکرم هشتا یامبرپیبر، فتح خ
: ک.ر( .کردرا آزاد  مصطلق یبن یاسرا یتمام ،و هنگام ازدواج با او )همان( یدبخش یریهجو
  )59: 24 ،تا طبرانی، بی /مانه

  بن یعلیه سر یانو در جرهجری در سال هشتم  یی،سفانه، دختر حاتم طا) ج
را حضرت، سفانه ، )ص(یامبربا پ فانهس هایگوو پس از گفت. شد یراس به نجد )ع(طالبیاب
 و یدگانستمد یاریمانند سخاوت،  ،که پدرش به آنها مشهور بود یمکارم اخالق دلیل به

 یعد سفانه، برادر یسو مطمئن به یبا کاروانوی را آزاد کرد و  اش،یدهپسندصفات  دیگر
او  یامبربود که پ ینسفانه ا یاندر جر برانگیز تأملنکته  )989 / 2: 1405واقدی، (. بن حاتم فرستاد

 ؛ بلکهحفظ شود ییعنوان دختر حاتم طا او به یاجتماع یگاهقرار نداد تا جا جزو غنائمرا 
رفتار  .باشد یمسجدالنبیک بود، فرستاد تا نزد فردی مطمئن و محترمبه خانه رمله که  را یو

مرد را چگونه  ینکار ا: یدپرس سفانه از وی برادر وقتیکه بود  ای گونه به پیامبر با وی
ابونعیم (. »پیوندیم یبه او م یزما ن یزود که به یدمچنان د ،به خدا سوگند«: یدی؟ پاسخ دادد

  )63ـ  33: 6 ،1419ی، االصفهان
ای،  یهسر یکدر  یارانشبن حارثه و  یدز ی،سال ششم هجر در: قرفه دختر ام یهجار) د
بن  یسق .کردند یراس ،قرفه بود که معروف به امرا و مادرش  یفهدختر مالک بن حذیه، جار

ه شتر را ب یشسالخورده بود، پاها زنیاو  ینکهکشت و با ا یعیقرفه را به طرز فج ام ،محسر
بن  ۀسلم )10 :15 ،1428ی، عامل یمرتض/ 71: 2 ،تا یعقوبی، بی(. یدسرکش بست و از دو طرف کش

خدا صحبت  او با رسول یباییو ز یهدر مورد جار یو. آورد ینهرا با خود به مد ، جاریهاکوع
و  یدبخش وهب یاو را به حزن بن اب یزن یامبرپ. یدبخش )ص(یامبربه پ ار یسلمه و .کرد
اند فرزندش پسر  گفته یبرخ )850: 2 ،1405واقدی، (. آورد یابه دن یحزن دختر خوب یبرا یهجار

  )286: 1 ،1393حیان،  ابن /80: 2 ،تا ابن سعد، بی /564: 1 ،1405واقدی،  /1035: 4 ،1383، هشام ابن(. بوده است
آن به دخترک که مادرش را  یناز ا ییدلجو سو برایاز یک)ص(یامبرپ رسدنظر میبه

در خانه  و از سوی دیگر، چون جاریه مقداد کشتیز نرا و برادرش، قرفه  هشکل کشت
، زبانزد بود یزمادرش ن عزتو  )287: 2 ،تا طبری، بی(کرده  یافراد قوم خود زندگ ترین یفشر

با  )ص(یامبراز رفتار پ. کند یزندگ یزو عز یفشر ای در خانوادهید تا او را به حزن بخش
  : یدرا فهم ذیلموارد  توان یم یه،جار

  به شرافت افراد و حفظ حرمت آنان پس از اسارت؛  یامبرتوجه پ. 1
  قرار گرفتند؛  مهری یمورد ب یکه به نوع یاز افراد یو جبران عاطف ییدلجو. 2
  .افراد دربارهخود  یرامونپ یتوجه به مسائل جزئ. 3
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  با زنان خطاکار یامبرسبک رفتار پ )د
آن  یدگاهد توان یم ،با زنان مجرم و خطاکار )ص(یامبرپ یرفتار یها مجموعه گونه از

. امروز ارائه داد همسئوالن جامع یبرا ییو الگو کرد یلجرم و مجرم تحل دربارهحضرت را 
روح و روان را  یبازگشت به سالمت ینهبه او فرصت درمان داد و زم یدبا ؛است یمارمجرم ب

  : با زنان مجرم است یامبراز رفتار پ یهای نهنمو ذیل،موارد . فراهم ساخت یشبرا
به  یشقر یها از ستم یاریبس وی عامل: یانهند، دختر عتبه و همسر ابوسف) الف

به نام  یختار در ی،و خوردن جگر و یدالشهداحمزه س یکرکردن پ مسلمانان بود و ننگ مثله
از فتح  پیشد که بو یده نفر ی و جزواز زنان مجرم عصر نبو وی. استزن ثبت شده  ینا

اما پس از فتح مکه و اعالم در امان بودن  ؛امبر خونش مباح شمرده شدیبه فرمان پ ،مکه
 یرشهنگام پذ .بخشیده شداو برند،  یبه سر م یانابوسفیش، قر یسکه در خانه رئ یکسان

 یامبرکرد، پ ینقاب از چهره برداشت و خود را معرفی هند وقت ،خدا با رسول یعتاسالم و ب
اسالم  ینقوان یمالمت و سرزنش گونه یچگاه بدون ه آن. »یمرحبا بک؛ خوش آمد«: فرمود

 یچسوگند که ه! خدا رسول ای: گفت یزرفتار مهرآم ینهند در پاسخ ا. را به او عرضه کرد
گروه و  یچشما نبود و امروز ه یمهازخانواده و خ تر یلنزد من ذل ین،زم یرو ای هیمخ

و  یامبراز زخم زبان هند به پ یگزارش یم،ابونع البته. یستشما نزد من نتر از  محبوب ای خانه
فرزندانم را بزرگ کردم و از  ،به زحمت: گفته استدارد که  یعتاو قبل از اتمام ب یهگال

؛ ابونعیم االصفهانی، 266 :تا شافعی، بی(. یآنها را کشت ی،رساندم و شما در بزرگ یبه بزرگ یکودک
 یاعطا. کردبزرگوارانه سکوت یح، وق  اعتراض یندر برابر ا )ص(یامبرپ )3406:  6 ،1419

 یعظمت روح یانگرنما ،الدم بود از فتح مکه مهدور پیشکه  یزن خطاکار ینفرصت به چن
 یرشاز پذ پیشرا  یشاو خطاها ی،از طرف. و فرهنگ عفو و بخشش در اسالم است یامبرپ

 یزبان در برابر بد یامبرسکوت پشاید . شودمی» جب« هپس شامل قاعد؛ اسالم انجام داده
  . سخنان بوده است ینا یاناو هنگام ب یتدرک موقع دلیلبه  ،هند

انتقام از  یبرا یبربود که پس از فتح خ ی یهودیزن :همسر سالم بن مشکمینب، ز) ب
را مسموم کرد  یخود او امتحان نبوت آن حضرت، ران گوسفند هبه گفت یدخدا و شا رسول
متوجه  یباز راه غ ،از خوردن گوشت پیش)ص(یامبرپ. آورد یامبرپ یبرا یهعنوان هد و به

شما پدر، عمو و همسرم : گفت ینبز. یدپرس اورا از  ین عملمسموم بودن آن شد و علت ا
گوشت  ینا ید،باش یامبرمن با خود گفتم اگر پ ید؛با قوم من کرد یدو آنچه خواست یدرا کشت
 یمراحت خواه شمااز  ید،را خبر خواهد کرد و اگر پادشاه باش شماام  آنچه کرده از ،گوسفند

  )303: 2 ،تا طبری، بی(. شد
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گوشت  یناز ا یقسمت ،)ص(خدا از اصحاب رسول یکیاست که بشر بن براء،  یگفتن
. اختالف است ینببا ز یامبردر مورد رفتار پ. رفت یاعلت همان سم از دن را خورد و به

و  )33: 3، 1401؛ بخاری، 677: 2 ،1405واقدی، (یخت او را به دار آو )ص(مبریااند که پ گفته یبرخ
دم بشر بن براء و  یایاول سپرد وخانواده بشر  بهرا  او )ص(یامبراند که پ نوشته یبرخ
م بر منابع مقدّ یهشام که از نظر زمان ابن )202: 2 ،تا ابن سعد، بی(. او را کشتندی، و یکاننزد
 یهقیب )801: 3 ،1383هشام،  ابن( .»یدرا بخش یگذشت و و از او یامبرپ«: نویسد یم ،است یگرد
 .»را سرزنش هم نکرد یو یاز او گذشت و حت«: هشام، نوشته است ابنباالتر از  یحت

. عفو و گذشت بدون سرزنش و مالمت است یمعنا  صفح به )257ـ  258  :4 ،1405بیهقی، (
 نظر د

بنابر
 ینا )39: 2 ،تا خلدون، بی ابن( .او را نکشت یامبرعلت پ ینهماو اسالم آورد و به  یگری،

دن یباق ین یهودشده او به د یحکه تصراست  یدر حال ،1409قاضی عیاض، (. رفت یابود و از 
 1 :107(  

عامل  یا یهودیان استبوده ی زینب شخص گوشت، اقداممسموم کردن  یاآ ینکهدر ا
 ،در هر حال یول ؛داشت، اختالف است یتأمورآنها م یاز سو ینباند و ز بودهی آن اصل

نکته . از او درگذشت یامبرو معتبر، پ یهبود که بنابر منابع اول ینبتوطئه، ز یی اینعامل اجرا
آن  یزآم رفتار مالطفت ازست که یهودی ازن  یههد یرفتنپذ ،گزارش یندر ا ظریف

  .حکایت داردحضرت 
از  این دو زن،: یههمسر صفوان بن ام ،تهو فاخ جهل یبن اب ۀمهمسر عکریم، حک ام) ج

 یکردند و ردپا یاریتالش بس یامبرپ یاسالم و نابود یبرانداز برایبودند که  یجمله افراد
، پس از فتح مکه. شود یم یدهد یشقر های یکارشکن یدر تمام ،آن دو یدافکار و اعمال پل

ده  یاسام فهرستدر  لجه یبن اب ۀعکرمکه نام  ستگزارش شده ا. شدند یمتوار هر دو
  .بود که خون آنها مباح شمرده شده بود ینفر

در  یزدختر حارث بن هشام و همسر عکرمه که خود نیم، حک ام، فتح مکه یاندر جر
آمد و  یامبرنزد پ ،پس از فرار همسرش از مکه ،شرکت داشت یستناشای رفتارها یبرخ

او . رفته است یمنو به  یختهگر، یداو را بکش ینکهعکرمه از ترس ا! خدا رسول یا: گفت
 یمحک ام )852ـ  851: 2 ،1405واقدی، (. »او در امان است ؛هو آمن«: فرمود یامبرپ! یدرا امان ده

 یا: گفت ،او یافتنهمسرش پرداخت و پس از  یبه جستجو ،)ص(یامبرسخن پ یدنبا شن
خود را به . ام آمده آنان ینو برتر ترین دهندهیوند مردم و پ یکوترینمن از نزد ن! پسرعمو
  .عکرمه به مکه بازگشت و اسالم آورد. ام تو از او امان گرفته یکه من برا یندازهالکت ن
او دعا کرد و  یبه درخواست عکرمه برا یامبرآورده است که پ یدر گزارش یطبر
که  کتیکه عکرمه به من روا داشت ببخش و هر حر یهرگونه دشمن! پروردگارا«: گفت
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که از  ییو هر آبرو یکرد ببخشا یکه ط یریکردن نور تو انجام داد و مسخاموش  یبرا
  به نقل از مالک بن انس )9: تا طبری، بی(. »ببخش یابم،چه در حضورم و چه در غ ،من برد

از جمله  یم،حک و ام یه،همسر صفوان بن ام یره وبن مغ یدفاخته، دختر ولی، و طبر) 179م (
همسران خود  یرحمت برا یامبرنشان اسالم آوردند و از پاز همسرا یشبودند که پ یزنان

  .امان خواستند
خوان و مشهور مکه بود که در نبرد  ساره از زنان آوازه): خوانآوازه( یهساره مغن) د
در  یشپس از شکست قر. خواند یآواز م ،مبارزه با مسلمانان کفر بهسپاه  یقتشو ، برایبدر

مسلمانان ینه شدگان را نداد تا ککشته یاسم عزا برامر یاجازه برگزار یانبدر، ابوسف
ساره . ممنوع شد یزن یمراسم شاد یبماند و برگزار یباق یمک یها همچنان در دل خانواده

 یهمغن«و او را  گذراند یو عزا م یشاد هایدرمراسم یخوان که روزگار خود را از آوازه
. رفت یامبرنزد پ ینهبه مد رو ینا از؛ افتاد یبه سخت زندگیدر داده بودند، لقب  »نائحه

 یدپرس حضرت. داد یپاسخ منف اواسالم آورده است؟  آیاکه  یدپرس یو یدنحضرت با د
علت آمدن او  )ص(ی رسول خداوقت. داد یهجرت کرده است؟ و او باز هم جواب منف یاآ

در ساره  دانست یبا آنکه م یامبرپ. خود گفت یشتاز مشکل مع ید، ویرا پرس ینهبه مد
او را مشمول عفو عام  ،»قاعده جب«کرد با  یاول سع هدر درج ه بود،جنگ بدر چه کرد

، از خانواده عبدالمطلب که نکردن اسالم و هجرت نپذیرفتنبه  یاما بعد از اعتراف و ،کند
وی را کنیز مرو بن ( )48: 1 ،1405؛ واقدی، 58: 2 ،تا یعقوبی، بی(آنان بود،  یزساره کن یناز ا یشپ
  .کنند ینرا تأم یخواست تا و) اند شم و کنیز بنو عبدالمطلب دانستهها

، که بار طعام داشت یبه او صله داد و با شتر یسخنان و یدنبا شن یامبرپی، بنابه نقل واقد
 ،1405واقدی، (. بود یخود باق ینهنوز به د ی کهدرحال ،و مکه بازگرداند یشقر یسو به وی را

کردند تا سال هشتم که در  یعبدالمطلب از او سرپرست یگر، پسراند یها اما بنابر نقل )860: 2
 )40: 4 ،1383هشام،  ابن(. به مکه بازگشت ،بلتعه یو نامه حاطب بن اب هفتح مک یانجر
و  کنندخدمت  یدستور داد که به و عبدالمطلب پسرانبه  )ص(یامبرپ: یدآشوب گو  شهر  ابن

  )405: 1 ،1376شهرآشوب،  ابن(. »هارانِاسْبِ عَبدالمُطَلِبْ ینو آله بَ یهِلاهللا عَ یلصَ مرأ« :مراقب او باشند
 ،فرمان ینا ؛ گویا دلیلبودشده که خون آنها مباح دی بود افرا فهرستدر  یزنام ساره ن

برابر نقل . بلتعه ـ بوده است یفتح مکه ـ با بردن نامه حاطب بن اب یاناو در جر یجاسوس
 »تحْالفَ یُ یَومَبامنها النَ« :یددر روز فتح، او را امان داد و بخش یامبرپاو اسالم آورد و  ی،ذهب

را که  یخوان و زن آوازه کند یم یحبه قتل او در روز فتح تصر یاما واقد )274: 2 ،تا ذهبی، بی(
 )860: 1 ،1405واقدی، (. یهنه ساره مغن داند، یفرتنا مخطل،  یاب یزکن ،امان گرفت و زنده ماند
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بازگشت  یفرصت برا یاعطا یافت،در توان یبا مجرمان م یامبرپ یاز مجموع رفتارهاآنچه 
  .است یستنپاک ز برایو بستر مناسب  ینهزم یجادو ا فطرت،پاک و مطابق با  یبه زندگ

  دیده یبتسبک رفتار با زنان مص ) ه
مانند  دیده، یبتبا زنان مص ینهدر طول مدت حضور آن حضرت در مد یامبرپ رفتار

 دلیلبهکه  یرفته بودند و زنان یاکه همسرانشان از دن ای هیوهمسران و خواهران شهدا، زنان ب
 یناز جمله ا ؛است یو بررس یلقابل تحلکردند،  یهجرت م ینهبه مد ،قوم خود یتآزار و اذ
  : کرداشاره  توان یم واردماین زنان به 
ت همسرش در نبرد موته، پس از شهاد وی: یارهمسر جعفر طیس، اسماء بنت عم) الف

هنگام اعالم خبر شهادت جعفر، خانواده او را مورد  یامبرپ. شد ینی دچارسنگ یبتمصبه 
و  یدفرزندانش را در آغوش گرفت و بر سر آنان دست کش ؛داد قرار یتفقد و مهرورز

مقام جعفر  یفتوص یبرد و وقت یبه شهادت جعفر پ یامبررفتار پ همیناسماء از . یستگر
خانواده جعفر  یفرمود که برا )س(به فاطمه یامبرپ. آرام گرفت ید،شن یامبربهشت را از پدر 

و خوردن غذا  یهبه ته یلیو م اند یدهدیبتکه آنان گرفتار و مص یراز ،فراهم سازد یخوراک
  )767: 2 ،1405واقدی،  /427: 1 ،تا یعقوبی، بی(. ندارند

و  یه کندغذا ته کهخواست  )س(فاطمه از یامبرشده است که پ ذکر یاتروا یدر برخ
ک لِذَجرت بِوَ« :مسلمانان سنت شد ینحرکت باین و غذا بخورد و  ین شودبا آنان همنش

زنان  هآن حضرت ب هایسفارشاز جمله  یزن ینتترک ز )419: 2 ،تا ، بییخالد برق ابن( »هنَالسِ
یل تعدیامبر آن را که پبود  ییامضا یها از سنت ینت،ترک ز یا»حداد«. است دیده یبتمص

به  یامبراما پ کردند؛ یم ینتترک ز یک سالتا  یدبا یوهزنان بی، در عصر جاهل. فرمود
  . کند یخوددار ینتکه تا سه روز از ز فرماید یاسماء م
 یخی، ویتار یها بنابر گزارش :یدالشهدادختر عبدالمطلب و خواهر حمزه سیه، صف) ب

 یارآن بس یو تماشا کرده بودندمثله  یشخود که قر یدشهبرادر  یکرکنار پ ،در نبرد احد
به  یزنیامبر پ کرد، یم یهاو آهسته گر یوقت. پرداخت یجانسوز بود، نشست و به سوگوار

 :4 ،تا بیی، الحنبل یرابن کث(. کرد یم ینچن یزن یامبرپ کرد، یم یهبلند گر یو وقت گریست یم یآرام
  )246: 6 ،تا بیامین، ؛ 42

پس از شهادت همسر، از ارث او بهره  وی: احد یاز شهدا یع،سعد بن ربهمسر ) ج
باردار بود و چون هنوز حکم ارث در  یززن دو دختر داشت و به دختر سوم ن ینا. نبرد

 بردند؛ یسعد از او ارث نم انزن و دختر ی،نشده بود، طبق قانون ارث جاهل یناسالم مع
همسران و  یدارکه به د یامبرپ. خود برداشت یا براوال برادرش رما همهبرادر سعد  روینازا
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 یو در پ یدد یسعد و فرزندانش را در عسرت و سخت روز زن رفت، یک یفرزندان شهدا م
  .ارث نازل نشده است یبرا یمورد حکم یندعا کرد و فرمود هنوز در ا ،همسر سعد یهگال

 )440: 3 ،تا بخاری، بی(. ارث نازل شد یاتآ ینه،پس از بازگشت به مد یکوتاه هدر فاصل
هشتم اموال را به زن  یکبرادر و همسر سعد را فراخواند و از برادر سعد خواست تا یامبر، پ

. خود بردارد یرا برا یهبپردازد و بق یزبرادرش دهد و دو سوم سهم ارث دختران او را ن
شرح سعد در  ابن. دخانواده حل ش ینکرد و مشکل ا ینبرادر سعد چن )451: 8 ،تا سعد، بی ابن(

از ارث  محروم بودنو  یدستعلت تنگ آورده است که همسر سعد به یعسعد بن رب حال
  .رفت و با آن حضرت سخن گفت یامبرسعد، خود نزد پ

خدا  دست داده بود، نزد رسول همسر خود را از وی پس از آنکه: بنت مالک یعهفر) د
 یاو و فرزندش باق یو مسکن برااز نفقه  یزیآمد و گفت که همسرش کشته شده و چ

 ای از او خواست تا در خانه یامبرپ. گردد باز اش یلهنگذاشته است و اجازه گرفت تا نزد قب
ماند تا مشکل در منزل ماه و ده روز  چهار او. بماند ،که خبر مرگ همسرش به او داده شد

  )89: 1 همان،(. شد حل) ص(یامبردست پ او به

  گیری نتیجه
و مقام  یتیجنس یژهو یتاساس شناخت موقع بر ،با زنان )ص(یامبرپ یتاررف یها سبک
. بوده است یموارد مشمول حکم حکومت ای تابع مصالح عامه و در پاره یزآنان و ن یاجتماع

زنان و توجه به  یژه، حفظ حرمت وبررسی شدنوشتار  یندر اکه رفتار با زنان  یاساس یارمع
 یو نقش اصل یفهوظ ی کهو همسر یجه به نقش مادرتو. آنان است یو اصل ینقش اساس

 یها نقش ؛ اماقرار گرفته است )ص(پیامبرها مورد توجه  نقش یگراز د یشب است، زنان
 وگرفته نشده است  یدهناد یزن یاستنبرد و س یها و حضور پررنگ در صحنه یاجتماع

  .کنند یم یها تجل نقش ینا ،مصلحت یهنگام ضرورت و اقتضا
 ،سبک رفتارین البته ا ؛و همراه با عفو و صفح بوده یزبا زنان، مهرآم یامبرار پمعموالً رفت

 .شود یها مشاهده م مهر و شفقت در مورد نوع انسان ینبلکه ا ،اختصاص به زنان ندارد
. شد عرضهنوشتار ین گرفته و در ا یخیتار یها گزارش ، ازرفتار ینگونهاز ا یهای نمونه
شدن   به کشته یترضا یاو  یهون قطع دست فاطمه مخزومهمچ یاست در موارد یهیبد

و  یشخص یها برخواسته یعصماء بنت مروان، رفتار آن حضرت براساس تقدم حکم اله
 یگرد یلرا به قبا یلیکه قبای بوده است جاهل یرسوبات فرهنگبه منظور زدودن و ، ای هیلقب

ید، خدا پس از توح رسول یقیقرسالت ح. کردند ینم یو حکم بر آنها جار دادند یم یحترج
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  .شد یم

  
  منابع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .دار صادر ،، بیروت)جلد 13( یخالتار ی، الکامل ف)تا بی( بن محمد یعلیر، ابن اث .1
  .یلیان، اسد الغابۀ، تهران، اسماع)تا بی( ـــــــــــــــــــ .2
  .دارالفکریروت، محمد اللحام، ب یدسع یقتحق السنن،، )ق1410(یمان اشعث، ابوداود سل  ابن .3
محمود فردوس العظم،  یقتحق ، جمهرۀ انساب العرب،)م1929( حزم، هشام بن محمد بن سائب ابن .4

  .یهالعرب یقطعهدارالیه، سور
عادل احمد  یخش یقالصحابۀ، تحق ییزتم یاالصابۀ ف ،)ق1415( احمدی، حجر عسقالن ابن .5

  .یۀدارالکتب العلمیروت، عبدالموجود، ب
دارالمعرفۀ یروت، بی، بخار یحشرح صح یف ی، مقدمه فتح البار)تا بی( ـــــــــــــــــــــــ .6

  .و النشر للطباعۀ
 .یدارالکتب العربیروت، المنفعۀ، ب یل، تعج)تا بی(ــــ ـــــــــــــــــــ .7
  .دارصادریروت، ب ، المسند،)تا بی(حنبل، احمد،  ابن .8
  .یۀدارالکتب االسالم المحاسن،ینی، حس ینالد جالل ید، س)تا بی( احمد بن محمدی، خالد برق ابن .9

  .للمطبوعات یمؤسسۀ االعلمیروت، بابن خلدون،  یخ، تار)تا بی(خلدون،  ابن .10
  .صادر داریروت، بی، ، الطبقات الکبر)تا بی(سعد، محمد،  ابن .11
مؤسسۀ یروت، بی، السلف یدعبدالمج یحمد یقتحق ، مسند الشهاب،)ق1405(سالمۀ، محمد،  ابن .12

  .الرسالۀ
، مطبعۀ لجنۀ من اساتذه النجف االشرف، نجف یقتحقطالب،  ی، مناقب آل اب)1376( شهرآشوبابن .13

  .یدریۀالح
  .یۀدکن، مؤسسۀ الکتب الثقاف یدرآبادح ، کتاب الثقات،)1393( صاد، محمد ابن .14
  .دارالفکر ،بیروتیۀ، و النها یۀ، البدا)تا یب( بن عمر یلاسماعیر، ابن کث .15
 یمحمدعل ۀمکتبید، قاهره، عبدالحم الدین ییمحمد مح یقتحقیه، النبو یرۀ، الس)1383(هشام  ابن .16

  .و اوالده یحصب
  .ینقم، جامعه مدرس، یمؤسسۀ النشر االسالم یقتحقیۀ، الفروق اللغو، )ق1412(ی ابوهالل عسکر .17
یاض، ری، العزار یوسفعادل  یقتحق ، معرفۀ الصحابۀ،)ق1419(احمد بن عبداهللا  یمابونعی، اصفهان .18

  .دارالوطن للنشر
  .دارالفکریروت، محمد اللحام، ب یقتحق داوود، یسنن اب، )ق1410(ابن اشعث  ،یالسجستان .19
إمتاع  ،)ق1420(الدین تقی أحمد بن علی بن عبد القادر، أبو العباس الحسینی العبیدی، المقریزی .20

 .کتب العلمیۀدار الیروت، األسماع بما للنبی من األحوال واألموال والحفدۀ والمتاع، ب
  .دار التعارف ،بیروتیعه، الش یاناع ،)تا بی(محسن ین، ام .21



 

  

121 

  سیاست متعالیه
  دومسال  
  ششمشماره  
  93 پاییز 

  های رفتاریسبک
  با )ص(پیامبر اعظم

  هایعرصهزنان در 
  جنگ جتماعی،ا

  و خانواده
  )122تا  107( 

ی، رندالز یجعفر الموسو محمود یحالقرآن، تصح یرتفس ی، البرهان ف)ق1293( هاشمیدسی، بحران .22
  .یۀقم، مطبعۀ العلم

  .دارالفکریروت، بی، البخار یحصح، )ق1401(یل محمد بن اسماعی، بخار .23
  .یۀبکر، مکتبۀ االسالم یاردیر، الکب یختار، )تا بی(ــــــــــــــــــــــ  .24
  .ب/4 ینسخه خطیه، ورقۀ االصل الخط یقتحق کتاب المحبر، یب،حب ابن ی،بغداد .25
دکتر  یقهتعلیعۀ، دالئل النبوۀ معرفۀ احوال صاحب الشر، ق)1405(ین احمد بن حسیهقی، ب .26

  .یۀدارالکتب العلمیروت، بی، قلعج یعبدالمعط
  .دارالفکریروت، بی، سنن البکر، )تا بی(یهقی ب .27
یروت، بیف، عبدالوهاب عبداللط یقتحقی، سنن الترمذ، )ق1403( یسیمحمد بن عی، ترمذ .28

  .دارالفکر
 یوسفدکتر  یقتحقیحین، الصح ی، المستدرک عل)ق1406( محمد بن محمدیسابوری، حاکم الن .29

  .دارالمعرفۀیروت، بی، المرعش
  .یبهط داریاض، ری، اهللا السلف ینمحفوظ الرحمن ز یقتحق ، العلل،)ق1405( عمربنیعلی، دارالقطن .30
یروت، بی، الشور یدبن منصور بن س یمجد یقتحق ، السنن،)ق1417( ــــــــــــــــــ .31

  .یۀعلمدارالکتب ال
  .مؤسسۀ نعمانیروت، بیس، الخم یخ، تار)تا بی( بن محمد ینحسی، بکر یارد .32
  .یدارالکتب العربیروت، ب االعالم،و یرمشاه یاتاالسالم و وف یخ، تار)1366( احمدبنمحمدی، ذهب .33
یروت، االسد، ب یناالرنوط و حس یبشع یقتحق اعالم النبالء، یر، س)ق1413( ـــــــــــــــــ .34

  .ۀ الرسالۀمؤسس
  .دارالمعرفۀ للطباعۀ و النشریروت، ب اسماء الصحابۀ، ید، تجر)تا بی(  ـــــــ ـــــــــ .35
  .دفتر نشر کتابتهران،  القرآن، یبغر ی، المفردات ف)ق1404(ابوالقاسم ی، راغب اصفهان .36
  .مؤسسۀ الرسالۀیروت، ب تراجم اعالم النساء،، )ق1419( یولرضوان و ع .37
  .و االسالم، دمشق، دارالطالس یۀالجاهل یاحکام االسرۀ ف، )م1996( یز، فویفاز .38
  .یالتراث العرب یاءداراحیروت، ب روض االنف،یل، عبدالرحمن الوک یقتحق، )ق1412(یلی سه .39
  .دارالفکریروت، ب مع الصغیر من احادیث البشیر النذیر،الجا، )ق1401( ینالد جاللیوطی، س .40
  .یالمرعش اهللا یتالدر المنثور، قم، مکتبۀ آ، )ق1404(ـــــــــــــــــ  .41
دارالکتب یروت، بیریۀ، بوالق االم ۀمطبع یقتحق کتاب المسند،، )تا بی( ی، محمدبن ادریسشافع .42

  .یهالعلم
  .دارالفکریروت، ب م،کتاب األ، )ق1403 (ـــــ ـــــــــــــــ .43
  .یرتیقم، مکتبۀ بصیۀ، مجازات النبو، )تا بی(ینی محمد الزی، رض یفشر .44
قم، جامعۀ ی، اکبر غفاریعل یقتحقیه، الفق یحضرهمن ال، )ق1404(یه بابو صدوق، محمد بن  یخش .45

  .ینالمدرس
  .یتالب آل یقتحق ،االرشاد، قم، )1372(، محمد بن محمد نعمان بغدادی یدمف یخش .46
عادل احمد عبدالموجود،  یخش یقتحقی، سبل الهد، )ق1414(محمدبن یوسف ی، شام یالحص .47
  .یهدارالکتب العلمیروت، ب



 

 

  فصلنامه
  علمی
  پژوهشی

122

  .یالقرآن، قم، مؤسسۀ النشر االسالم یرتفس یف یزانالم، )ق1402(ین حس محمدیدسیی، طباطبا .48
  .یمیهن تقاهره، مکتبۀ ابی، السلف یدعبدالمج یحمد یقتحقیر، معجم الکب، )تا بی(ی طبران .49
  .یتالب قم، مؤسسۀ آلی، بأعالم الهد ی، اعالم الور)ق1417( فضل بن الحسنی، طبرس .50
ی، رسول هاشم البیان، ترجمه و تصحیح ، ترجمه تفسیر مجمع)تا بی( ــــــــــــــــــــــ .51

  .یفراهان ،تهران
 ۀمؤسسوت، یرعلماء االجالء، ب یقاالمم و الملوک، تحق یختار، )تا بی(یر بن جر محمدی، طبر .52

 .یاالعلم
هاى اسالمى  مرکز پژوهش، قم، )ص(شناسى رفتار پیامبر اعظم با زنان گونه، )1386(طیبی، ناحید  .53

  .صدا و سیما
  .یدارالهادی، بیروت، زوجات النب، )ق1417(ی جعفر مرتضی، عامل .54
  .دارالفکریروت، بی، حقوق المصطف یفالشفاء بتعر، )ق1409( یاضع یقاض .55
  .یمکر قرآن .56
مأمون بن  یقتحقیۀ، بالمنح المحمد ینه، المواهب الد)ق1416( احمد بن محمدی، قسطالن .57

  .یۀدارالکتب العلمیروت، الجنان، ب الدین ییمح
 .یهدار الکتب االسالم ،االنوار، تهران بحار، )تا بی(ی محمدباقر بن محمدتقی، مجلس .58
دار الکتب  ، تهران،یعهن دانشمند شدر ترجمه بانوا یعهالشر یاحینر، )1370(محالتی، ذبیح اهللا  .59

  .یهاالسالم
  .یثقم، دارالحد) یجلد35( )ص(االعظم یالنب یرۀمن س یح، الصح)ق1428( جعفری، عامل یمرتض .60
شرکت  ،تهرانینده، پا ابوالقاسم: و االشراف، محقق یهالتنب، )1365( ینبن حس یعلی، مسعود .61

  .یفرهنگ یانتشارات علم
 من مناقب النساء الصالحات، یلیهاالفک و ما یث، حد)تا بی( لواحدبن عبدا یعبدالغنی، مقدس .62

  .یردمشق، دارالبشا، صالح یمابراه یقتحق
  .یالتراث العرب یاء، داراحیروتب صحیح مسلم، ،)تا بی(یشاپوری ن ریبن مسلم القشبن الحجاجمسلم .63
  .دارالفکریروت، بی، سنن النسائ، )1347(یب احمد بن شعی، نسائ .64
  .یهفنون االدب، قاهره، دارالکتب المصر یاالرب ف یۀ، نها)م1924( احمد بن عبدالوهابیری، نو .65
  .ینشر دانش اسالمقم، دکتر مارسدن جونس،  یقتحقی، ، المغاز)ق1405( محمد بن عمری، واقد .66
 ، کنزالعمال فی سنن االقوال و االفعال،)ق1413(الدین علی المتقی بن حسام الدین ءعال هندی، .67

  .ۀالرسال ۀمؤسس ،بیروت
حجر،  ابن و یالعراق بتحریر مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ،)م1967( بکریبابن  یعل یننورالدیثمی، ه .68
  .چاپ دومی، دار الکتاب العرب یروت،ب
 .بیت اهلقم، مؤسسه نشر فرهنگ یعقوبی، ال یخ، تار)تا بی( واضحیاحمد بن ابیعقوبی،  .69
  
  


