
 رسول اکرم(ص)  یزن در سخن و سیره 

جایگاه   قرآن کریم نخستین منبع و مرجع برای ارائھ تصویر زن از دیدگاه اسالم است. پس از آن سیره و سخنان رسول خدا(ص) در 

ن اسالم و دیگر ادیان را روشن  مسلمانان مالک و معیار است و مرز میا یھای رسول خدا(ص) برای ھمھ دوم قرار می گیرد. آموزه 

 .اھمیتی برخوردار استزن از جایگاه ویژه و پر یسازد، از این رو تحلیل و بررسی سخنان رسول خدا(ص) درباره می

کتاب خویش بر رسولش   چھ را کھ خداوند بزرگ در آنقولی و رفتاری قرآن کریم است، ھررسول خدا(ص) تجلی   یسخن و سیره 

 .پیامبر مشاھده می کنند. چرا کھ پیامبر نخستین ایمان آورنده بھ وحی الھی است یفرو فرستاده، انسان ھا در سخن و سیره

بِّھِ " ُسوُل بَِمآ أُنِزَل إِلَْیِھ ِمن رَّ  " َءاَمَن الرَّ

 .ده استچھ از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورپیامبر [خدا] بدان

ان تورای دیگر سخنان است. می ھای پیامبر ما را بھ اصول و محکماتی ھدایت می کند کھ تفسیرکننده و تراز ب جستجو و تتبع در آموزه 

نیست یعنی در مرحلھ معنا، روشن و واضح و در   اربرد ھایی است کھ در مرحلھ معنا و مصداق تردیدگفت اصول و محکمات آموزه 

تأیید و حمایت قرآنی نیز برخوردار بوده و با آیات   یر بیش از یک مصداق قابل انطباق نیست. چنان کھ از پشتوانھ مصداق ب  یمرحلھ 

 .کتاب الھی ھمسو و سازگار است

آن تلقی و تصور   یتوان استخراج کرد کھ بر پایھ رسول خدا(ص) می   یرسد پنج اصل بنیادین و اساسی از سخنان و سیره بھ نظر می 

 :ان از زن باید شکل گیرد. آن اصول عبارتند ازمسلمان 

 ـ برابری زنان و مردان در حوزه ھای انسانی 1

 ـ کرامت زن 2

 ـ تعامل انسانی با زن 3

 ـ جایگاه معنوی زنان4

 ـ منع از خشونت علیھ زنان 5

 :اینک بھ بسط و شرح این اصول و مستندات آن می پردازیم

 انسانی  یـ برابری زنان و مردان در حوزه 1

ھای زیستی کھ بھ جھت حفظ نسل انسانی در  بیند، تفاوتکتاب الھی واحد می  یزن و مرد را بر پایھ   یرسول خدا(ص) بنیاد و جوھره 

 .گیردتواند مستند این اصل قرارارد. دو دستھ از سخنان پیامبر میگذیھ شده بر این جوھر واحد اثر نمیآدمی تعب 

 ـ زنان ھمتای مردان1/1

 گرامی اسالم(ص) در بسیساری از امور از یک نگاه بر زن و مرد امور را واجب و ساری ساختھ است.  رسول

 ـ مساوات میان دختران و پسران2/1



حّدث سعید بن یوسف، عن یحیی بن أبی کثیر، عن عکرمة، عن ابن عبّاس قال: قال رسول ّ� (ص): ساووا بین اوالدکم فی العطّیة؛  »

 أحدا لفّضلُت النساء؛فلو کنت مفّضالً 

 «رسول خدا(ص) فرمود: در بخشش میان فرزندان برابری را رعایت کنید. اگر من می خواستم فرزندی را برتری دھم دختران بودند

 :و در روایت دیگری می فرماید

 فلو کنت مؤثرا أحدا علی أحٍد آلثرت النساء علی الرجال؛ »

 .دادمدھم زنان را بر مردان برتری می  یپیامبر فرمود: اگر کسی را می خواستم برتر

 النبی(ص): سّووا بین أوالدکم فی العطّیة؛ فلو کنت مؤثرا أحدا علی أحد آلثرت النساء علی الرجال؛ »

ا زنان را بر مردان برتری  پیامبر فرمود: میان فرزندان در بخشش برابری را رعایت کنید. اگر می خواستم کسی را برتری دھم حتم

 م. می داد

 .میان فرزندان در بخشش بھ عدالت رفتار کنید

حدثنا حامد بن عمر، قال: حدثنا أبوعوانة، عن حصین، عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشیر رضی ّ� عنھما و ھو علی المنبر  »

)، فقال: إنی أعطیت  یقول: اعطانی أبی عطیةً، فقالت عمرة بنت رواحة: ال ارضی حتی تشھد رسول ّ� (ص)، فأتی رسول ّ� (ص

ابنی من عمرة بنت رواحة، عطیة فأمرتنی ان اشھدک یا رسول ّ� ، قال: اعطیت سائر ولدک مثل ھذا؟ قال: ال، قال: فاتقوا ّ� و  

 اعدلوا بین اوالدکم، قال: فرجع فرد عطّیھ؛ 

ن بخشید، عمره دختر رواحھ گفت باید رسول خدا  عامر گوید از نعمان بن بشیر بر باالی منبر شنیدم کھ می گفت: پدرم چیزی را بھ م

بدین بخشش رضایت دھد. پدرم نزد رسول خدا آمد و گفت بھ پسرم کھ مادرش عمره است چیزی بخشیدم. مادرش بھ من دستور داد  

نھ، فرمود: از خدا  کھ باید رسول خدا بدین امر رضایت دھد. رسول خدا فرمود: آیا بھ دیگر فرزندانت مانند این را بخشیده ای؟ گفت: 

 .بترسید و میان فرزندان بھ عدالت رفتار کنید. نعمان از نزد رسول خدا بازگشت و ھدیھ اش را بازپس گرفت

 ـ کرامت زن 2

ھای رسول خدا(ص) کھ بھ صورت ھای مختلف در سخن و سیره ایشان تکرار شده اعتقاد بھ کرامت زن است. این  یکی از آموزه 

 :و کردار می توان استنباط کرد مطلب را از این گفتار  

 ـ سفارش بھ تکریم زن1/2

حّدث [أبوعبدالغنّی الحسن بن علّی بن عیسی األزدی المعانی] عن عبدالّرزاق بن ھمام بسنده، عن علّی بن أبیطالب(ع) قال: قال  »

 ال أھانھّن إال لئیٌم؛ رسول ّ� (ص): خیُرکم خیُرکم ألھلھ، و أنا خیُرکم ألھلی. ما أکرم النساَء إالّ کریٌم، و

رسول خدا(ص) فرمود: بھترین شما بھترین شما با خانواده است و من بھترین شما با خانواده ھستم. جز کریمان زنان را تکریم نکنند 

 .و جز انسان ھای پست زنان را تحقیر ننمایند



مة، عن أبی ھریرة قال: قال رسول ّ� (ص): أکمل المؤمنین  حّدثنا أبوُکَریب: حّدثنا عبدة بن سلیمان، عن محّمد بن عمرو: حّدثنا أبوسل»

 إیمانا أحسنھم ُخلقا، و ِخیارکم ِخیارکم لنسائھم ُخلقا؛ 

 .ایمان، خوش ُخلق ترین آنھاست و بھترین شما خوش ُخلق ترین شما با زنانندد: کامل ترین مؤمنان دررسول خدا(ص) فرمو

 .حدیث حسن صحیحقال أبوعیسی: حدیث أبی ھریرة ھذا، »

ابن مخلّد، عن محّمد بن عمرو بن البختری، عن محّمد بن أحمد بن أبی العّوام، عن عبدالوّھاب بن عطاء. عن محّمد بن عمرو، عن أبی  

 سلمة، عن أبی ھریرة، عن النبّی(ص) قال: إّن أکمل المؤمنین إیمانا أحسنھم ُخلقا، و خیارکم خیارکم لنسائھ

 . ت: کامل ترین مؤمنان در ایمان خوش ُخلق ترین آنان است و بھترین شما، بھترین شما با زنان استاز پیامبر نقل شده اس 

 قال رسول ّ� (ص): خیُرکم خیُرکم ألھلھ، و أنا خیرکم ألھلی؛ 

 .رسول خدا(ص) فرمود: بھترین شما، بھترین شما با خانواده است و من بھترین شما با خانواده ام ھستم

 خیُرکم خیُرکم لنسائکم، و بناتکمی فی لّب اللباب: و عنھ(ص)، قال: القطب الراوند 

 .از رسول خدا(ص) نقل شده است: بھترین شما بھترین شما با زنان و دختران تان ھستید

 «.رسول خدا(ص) فرمود: ھر کس ھمسری گزید، وی را تکریم کند

 ـ محبت بھ زنان نشانھ ایمان و اخالق پیامبران2/2

 : أخبرنا محّمد: حّدثنی موسی، قال: حّدثنا أبی، عن أبیھ، عن جّده جعفر بن محّمد، عن أبیھ، عن جّده علّی بن الحسین، أخبرنا عبد�ّ »

حةَ، و  عن أبیھ، عن علّی(ع) قال: قال رسول ّ� (ص): اُعطینا أھَل البیت سبعةٌ لم یُعَطُھّن أحٌد قبلنا، و ال یُعطاھا أحٌد بعدنا: الصبا

 و السماحةَ، و الشجاعةَ، و الحلَم، و العلَم، و المحّبةَ من النساء؛ الفصاحةَ 

ما خاندان بھ ھفت خصلت اختصاص یافتیم کھ پیشینیان آن را نداشتند و پیشینیان نیز نخواھند داشت. خوش منظری، رساگویی، گشاده  

 «.رویی، شجاعت، بردباری، دانش، عالقھ مندی بھ زنان

نا محّمد: حّدثنی موسی، قال: حّدثنا أبی، عن أبیھ، عن جّده جعفر بن محّمد، عن أبیھ، عن جّده علّی بن الحسین، أخبرنا عبدّ� : أخبر»

 عن أبیھ، عن علّی(ع)، قال: قال رسول ّ� (ص): کلّما ازداد العبد إیمانا، ازداد حبّا للنساء؛ 

 «.ھ زنان بیشتر گرددرسول خدا(ص) فرمود: ھر چھ آدمی ایمانش افزایش یابد، عالقھ اش ب 

 ازدواج ـ اختیارداری زنان در امر3/2

أخبرنا عبدالرّزاق، قال: أخبرنا ابن جریح، قال: أخبرنی أبوالزبیر، عن رجل صالح من أھل المدینة، عن أبی سلمة بن عبدالرحمن،  »

خطبھا عّم ولدھا و رجل إلی أبیھا، فأنکح قال: کانت امرأة من األنصار تحت رجل من األنصار، فقُتل عنھا یوم أحد، و لھ منھا ولد، ف

الرجل، و ترک عّم ولدھا، فأتت النبّی(ص) فقالت: أنکحنی أبی رجالً ال اُریده، و ترک عّم ولدی، فیؤخذ منّی ولدی، فدعا النبّی(ص)  

 أباھا فقال: أنکحت فالنا فالنة؟ قال: نعم. قال: أنت الذی ال نکاح لک، اذھبی فانکحی عّم ولدک؛ 



ابوسلمھ گوید: زنی از انصار ھمسر مردی از انصار بود، شوھرش در جنگ احد بھ شھادت رسید و از وی فرزندی داشت. عموی  

آورد و عموی  ش او را بھ ازدواج مرد بیگانھ دربچھ اش [برادرشوھرش] و مردی دیگر او را از پدرش خواستگاری کردند. پدر

مد و گفت پدرم مرا بھ ازدواج مردی در آورده کھ او را نمی خواھم. برادرشوھرم فرزندم  فرزندش را کنار گذارد. دختر نزد پیامبر آ

را از من می گیرد. پیامبر پدرش را فرا خواند و فرمود: دخترت را بھ ازدواج فالن مرد در آوردی؟ گفت: بلی. فرمود: تو اختیاردار  

 .درشوھرت ازدواج کنازدواج دختر نیستی [و رو کرد بھ دختر و فرمود:] برو با برا

حّدثنا ھنّاد بن السرّی: حّدثنا وکیع، عن کھمس بن الحسن، عن ابن بریدة، عن أبیھ، قال: جاءت فتاة إلی النبّی(ص) فقالت: إّن أبی  

س لی  زّوجنی ابن أخیھ؛ لیرفع بی خسیستھ، قال: فجعل األمر إلیھا، فقالت: قد أجزت ما صنع أبی، و لکن أردت أن تعلم النساء أن لی 

 .اآلباء من األمر شی ء

 فی الزوائد: إسناده صحیح، و قد رواه غیر المصّنف من حدیث عائشة و غیرھا؛ 

آورده است. پیامبر اختیار را بھ   در ھای شخصی بھ ازدواج پسر برادرش دختری نزد پیامبر آمد و گفت: پدرم مرا بھ خاطر خصلت 

 .می دھم. خواستم زنان بدانند پدران نسبت بھ دختران اختیاردار نیستنددختر داد. آنگاه دختر گفت بھ این کار پدرم تَن 

  حّدثنا أبوالعبّاس محمد بن یعقوب: أنبأنا محمد بن عبدّ� بن عبدالحکم: حّدثنا ابن أبی فدیک، عن ابن أبی ذئب، عن عمر بن حسین، عن

ن. قال: فذھبت اُّمھا إلی النبّی(ص) فقالت: إّن ابنتی تکره و ّ� ،  نافع، عن ابن عمر، رضی ّ� عنھما: اّنھ تزّوج ابنة عثمان بن مظعو 

رة بن  فأمره رسول ّ� (ص) أن یفارقھا، ففارقھا و قال: ال تُنکحوا النساء حتّی تستأمروھّن، فإذا سکتَن فھو إذنھّن. فتزّوجھا بعده المغی 

 شعبة؛

آورد. مادر دختر نزد رسول خدا رفت و گفت بھ خدا سوگند دخترم بھ این  ابن عمر دختر دایی اش را بھ ازدواج عثمان بن مظعون در 

ازدواج راضی نیست. رسول خدا دستور داد دختر جدا شود و فرمود: زن ھا را پیش از مشورت با آنان شوھر ندھید. اگر سکوت  

 .کردند ھمان نشانھ رضایت است. آنگاه آن دختر با مغیرة بن شعبھ ازدواج کرد

 با زنان  ـ مشورت4/2

 :رسول خدا با سخن، تقریر و عمل بر مشورت با زنان تأکید فرمود 

 :رسول خدا در زمینھ ازدواج و برخی مسائل خانوادگی دیگر، فرمان بھ مشورت با زنان داده است 

محمد بن عبدّ� ابن  أخبرنا أبوزکریا بن أبی اسحاق المزکی و أبوبکر بن الحسن القاضی قاال، ثنا أبوالعباس محمد بن یعقوب، أنبأ »

عبدالحکم، أنبأ ابن وھب، اخبرنی اللیث بن سعد عن عبدّ� بن عبدالرحمن القرشی عن عدی بن عدی الکندی عن ابیھ عن رسول ّ�  

 صمتھا؛(ص) انھ قال: شاوروا النساء فی انفسھن فقیل لھ: یا رسول ّ� ان البکر تستحیی قال: الثّیب تعرب عن نفسھا و البکر رضاھا 

از رسول خدا(ص) نقل شده است: با زنان در مسئلھ ازدواج شان مشورت کنید، بانوان خواسِت خود را آشکار می کنند، و دوشیزگان 

 .رضایت شان در سکوت شان است 

لبکر تستامر و  حدثنا عبدّ� ، حدثنی أبی، ثنا ھشیم عن عمر بن أبی سلمة، عن أبیھ، عن أبی ھریرة، قال: قال رسول ّ� (ص): ا»

 الثیب تشاور قیل یا رسول ّ� ان البکر تستحی قال سکوتھا رضاھا؛



رسول خدا(ص) فرمود: با دوشیزه و بانو در مورد ازدواج شان مشورت کنید. گفتھ شد: دوشیزگان حیا می کنند. فرمود: سکوت آنان  

 .رضایت آنھاست

ق بن عیسی و ھذا حدیث علی، قال: ثنا اللیث بن سعد قال: حدثنی عبدّ� بن حدثنا عبدّ� ، حدثنی أبی، ثنا علی بن عیاش و اسح »

عبدالرحمن بن أبی حسین المکی عن عدی ابن عدی الکندی عن أبیھ عن رسول ّ� (ص) قال: أشیروا علی النساء فی أنفسھن فقالوا: ان  

 نفسھا بلسانھا و البکر رضاھا صمتھا؛البکر تستحی یا رسول ّ� (ص)، قال رسول ّ� (ص): الثیب تعرب عن 

از رسول خدا نقل شده است: با زنان در مورد ازدواج شان مشورت کنید. گفتند: دوشیزگان شرم می کنند. فرمود: بانو رأی خود را  

 «.اعالم دارد و دوشیزه سکوتش، رضایت است

(ص) اجازه می خواھد کھ با ھمسرش مشورت کند،  پیامبر(ص) دختری را برای مردی خواستگاری می کند، پدِر دختر از پیامبر

 .رسول خدا بھ او اذن می دھد

در صلح حدیبّیھ پس از امضای قرارداد، رسول خدا بھ مسلمانان دستور داد قربانی کنید و پس از آن تقصیر نمایید. ھیچ کس بھ دستور  

سلمھ گفت: شما خود قربانی کنید و حلق کنید و با کسی   پیامبر عمل نکرد. رسول خدا بر ام سلمھ وارد شد و جریان را ذکر کرد. ام 

 .سخن مگویید. پیامبر بیرون آمد و آن عمل را انجام داد، مسلمانان نیز تبعیت کردند

ناگفتھ نماند مشورت جایی است کھ طرف مشورت، آگاھی الزم را داشتھ باشد و ناصح و خیرخواه و صاحب تجربھ باشد. مجموعھ  

مل پیامبر نشان می دھد کھ ھر کس چنین آگاھی، تجربھ و خیرخواھی را داشت می تواند طرف مشورت واقع گردد  سخنان و تأیید و ع

 .و جنسیت دخالت ندارد و اگر جز اینھا در آن روزگار اتفاق نیفتاد، شرایط بیش از این را برای زنان فراھم نساختھ بود

 ـ تعامل انسانی با زنان3

پایھ استوار است کھ جامعھ اسالمی می بایست زنان را بھ عنوان بخشی از جامعھ انسانی با ھمھ   سیره عملی رسول خدا بر این

گستردگی ھایش بپذیرد. و مبنای تعامل با آنان بر محور انسانیت با ھمھ عمق و گستردگی اش صورت پذیرد. در اینجا نمونھ ھایی از  

 :ستند و مرجع اتخاذ این اصل و قاعده باشدتعامل پیامبر با زنان را گزارش می کنیم کھ می تواند م

 ـ سالم کردن بھ زنان 1/3

محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراھیم، عن أبیھ، عن حماد بن عیسی، عن ربعی بن عبدّ� ، عن ابی عبدّ� (ع) قال: کان رسول ّ�  »

 (ص) یسلم علی النساء و یرددن علیھ؛

 .نان سالم می کرد و آنان پاسخ می گفتندامام صادق(ع) فرمود: رسول خدا(ص) بر ز

حدثنا أبوبکر بن ابی شیبھ، حدثنا سفیان بن عیینھ، عن ابن ابی حسین، سمعھ من شھر بن حوشب یقول: اخبرتھ اسماء ابنة یزید: مر  »

 علینا النبی(ص) فی نسوة فسلم علینا؛

 .وھی از ما زنان گذشت و بر ما سالم کردشھر بن حوشب گوید: اسماء دختر یزید گزارش داد کھ رسول خدا(ص) بر گر
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  حدثنا العباس بن الفضل األسفاطی، حدثنا أبوالولید الطیالسی، ثنا أبوعوانة، عن عبدالملک بن عمیر، عن امرأة منھم یقال لھا أم العالء »

 أن النبی(ص) دخل علیھا فی مرضھا فقال أبشری یا أم العالء فإن مرض المسلم یذھب خطایاه کما یذھب النار خبث الحدید؛

نی بھ نام ام عالء نقل می کند کھ پیامبر بھ ھنگام بیماری اش بر او وارد شد و فرمود بشارت باد بر تو ای ام  عبدالملک بن عمیر از ز

 .عالء، بیماری مسلمان، خطاھایش را می پوشاند چنان کھ آتش آھن را تصفیھ می کند

 ـ پذیرفتن دعوت بھ غذا 3/3

عن إسحاق بن عبدّ� بن أبی طلحة عن أنس بن مالک: أن جدتھ ملیکة  حدثنا [إسحاق] االنصاری حدثنا معن حدثنا مالک [بن أنس] »

دعت رسول ّ� (ص) لطعام صنعتھ، فأکل منھ، ثم قال: قوموا فلنصل بکم، قال أنس، فقمت إلی حصیر لنا قد طول ما لبس، فنضحتھ  

 رائنا، فصلی بنا رکعتین ثم انصرف؛ بالماء، فقام علیھ رسول ّ� (ص) و صففت علیھ أنا و الیتیم وراءه و العجوز من و

انس بن مالک گوید: جده اش ملیکھ غذایی پخت و رسول خدا(ص) را برای غذا دعوت کرد رسول خدا(ص) از آن تناول کرد. سپس  

ت  فرمود: برخیزید نماز بگزاریم. انس گفت: زیراندازی کھ بسیار کھنھ شده را آب زده و آن را تکان دادم رسول خدا برخاست و پش 

 «.سر پیامبر نماز خواندیم
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از زنان متعددی در سیره پیامبر یاد شده کھ رسول خدا بھ دیدار و احوالپرسی آنان می رفت. گاه در آن منزل ھا استراحت می کرد،  

پس از خدیجھ در مکھ] فاطمھ بنت اسد   بسا اوقات نماز مستحبی می خواند. از این زنان می توان نام ام فضل [نخستین زن مسلمان

[مادر امیرالمؤمنین[ ام سلیم، [ھمسر حمزة سید الشھداء] لبابھ [دختر حارث بن حزن و ھمسر عباس بن عبدالمطلب کھ در مکھ ایمان  

 .[ر عبدّ� بن ثعلبھآورد] شفاء ام سلیمان [در مکھ ایمان آورد] ام حرام [دختر ملحان و ھمسر عبادة بن صامت]، ام ایمن، ُجعده [دخت 

 :در باره ام حرام در کتب سیره چنین منقول است 

 کان رسول ّ� (ص) یکرمھا و یزورھا فی بیتھا و یقیل عندھا و اخبرھا انھا شھیدة؛»

می  رسول خدا او را گرامی می داشت و از او در خانھ اش احوال می پرسید و آنجا استراحت می نمود و خبر داد کھ وی بھ شھادت 

 «.رسد
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 :سخنان متعددی از رسول خدا(ص) در تشویق و ترغیب زنان بھ دانش اندوزی منقول است کھ بھ نمونھ ھایی اشاره می شود 

 نوادر الراوندی،: بإسناده، عن موسی بن جعفر(ع)، قال: قال رسول ّ� (ص): اضربوا النساء علی تعلیم الخیر؛ »

 .را در راه آموزش خیر و نیکی تنبیھ کنید زنان

 قال النبی(ص): نِْعم النساء نساُء األنصار! لم یمنعھّن الحیاُء أن یتفقّھن فی الدین؛ »

 «.زنان انصار، خوب زنانی ھستند، شرم مانع فقاھت آنان در دین نمی شود



 و ادبھا فاحسن تأدیبھا ثّم أعتقھا و تزّوجھا فلھ أجران؛ قال رسول ّ� (ص): ایما رجل کانت عنده ولیدة فعلمھا فاحسن تعلیمھا »

   .پیامبر(ص) فرمود: ھر مردی کھ کنیزکی نزد او باشد، او را تعلیم دھد و خوب تعلیم دھد و او را پرورش دھد و خوب پرورش دھد، 

 


