
  )١(تراجم النساء في التاريخ االسالمي 

ثيرا  آ،ي ومساهمتها االدبية في تاريخها في نشاطها الفكر،ةأالكتب التي تتناول المرتختلف 
  : البعضيرىفي آرائها وانطباعاتها، ف

على الخصوص  على امتداد القرون، وا، آما يشهد على نفسه، آان تاريخا مذآرًا تاريخنإّن«
جل في حداث الرأه آان تاريخا يسيطر عليه الرجال في سرد ّنأي أ. ريةبعد الحرآة الدستو

غضه، ولم يكن بو في حبه وأي سيئاته وحسناته، أو فعطفه، و في عدله وأسطوته وظلمه، 
ن الرجل، في إ. ثرا للمؤنثأترى في ذلك التاريخ  نك قلماإبداع، لذلك فة حق الخلق واإلأللمر

  نتأآبر العناصر الصانعة للتاريخ، فأفضل البيهقي، هو بي الأآبر مؤرخي ايران، أنظر 
 في آل لحظة [...]ئ، وهو عمل في بناء شي" الرجل"ترى   حيثما تتصفح تاريخ المسعودي

يران الكبير تجد رجال يموت، وآخر يبرم اتفاقا، وغيره ينقض عهدا، إات تاريخ ظمن لح
ترى قوما يغلبون وقوما   كهنا. جال يحجر عليه في سجن، وآخر يعلق على مشنقةرو

  . يهزمون

ن أو فالن، دون أم فالن أة، فهي أذا ما ورد فيه اسم امرإتاريخ البيهقي هو تاريخ الرجل، و
 به، ولعل تحرآهن آان ّدذا آان لهن، فلم يكن شيئا يعتإو تحرك، وأثير أي منهن تيكون أل

 )١(.»مراء مثل محمد ومسعودألطبخ الحلوى والسكريات لرجال و

ة، ويعتقدون بوجود ألى المرإف المتطرفون الذين ينسبون آل حدث تاريخي  المقابل يقفي
  : دوار التاريخأة في جميع أثير المرأت

ولئك الرجال والنساء والملوك الذين يسدون آل منافذ التاريخ، أ آل ّنأقول أن أمن المؤسف «
سر عندها قسى األأنهم آانوا على إ. سارى بين يديهاأة وأآانوا على وجه العموم عبيدا للمر

رى أ ينأل) ة في التاريخأقدام المرإثر أ(ن افتح بابا جديدا عن أود دائما أبحيث اني آنت 
  . )٢(» ةألى المرإحوادث العالم الكبيرة والصغيرة ترتبط بمسائل ترجع 

 ما ّنألو  «:ة، فهو يقولأ هناك تقصيرا في تدوين تاريخ المرّنأ اآلملي ي جوادذستايعتقد األ
با ذريات الصفات في الحروب وميادين السياسة االسالمية قد تكرر ذآره أفعلته نسوة 

ن عندئذ عالمية، وآتبت عنه عشرات الكتب، لتبّيإفالم أعرض في ه ّنأعشرات المرات، ولو 
مالك  وبا ذرآ المراة آان لها في القضايا العسكرية في صدر االسالم حضور مثل حضور ّنأ
 .)٣(»رشتاأل

ة وتقدمها أة لتطور المرأ الظروف المساعدة لم تكن مهيّنأه على الرغم من ّنأيغلب على ظننا 
ه حتى في تلك الظروف غير المتساوية قل ما آتب ّنإ الثقافات غير الدينية، فةبسبب سيطر

  ة، و حتى الذي آتب عنها تناثر خالل الكتب في مظان غير مبوبة بحيثأعن تاريخ المر
  . ب الوصول اليهيصع

 البحث والتقصي في المصادر والكتب يكشفان عن تاريخ غني ّنأمع ذلك يمكن الزعم ب
مر أكتوبات التاريخية مغير المدون بعد استخراجه من تالل ال  ةأ تدوين تاريخ المرّنإ. ةأللمر



  :فوائد الكشف عن تاريخ المرأة

  : ة الالمع والداعي للفخر فوائد جمةأ الكشف عن ماضي المرّنأبديهي 

  . ة وآفاءاتهاأه يبين قابليات المرّنإ . ١

  . ة في المجتمعأيبين مدى حضور المر . ٢

  . ة وشخصيتها للمسلمين والقادة الدينيينأيبين هوية المر . ٣

  .  المثالية التي تكون قدوة للجيل الجديدأةثور على المريفيد الع . ٤

  . ة في مباذل العصر الحديثأيحول دون انغماس المر . ٥

ولى في هذا المسعى الواسع هو معرفة المصادر القديمة والحديثة لتاريخ  الخطوة األّنإ
  : ن في عدة فروعن تكوأهذه المعرفة يمكن . ها ستكون عونا للباحثين والمحققينّنأذ إالمراة، 

  . جم النساءامعرفة آتب تر . ١

  . ةأالكتب التحليلية لتاريخ المرفة معر . ٢

  . ةأية عن تاريخ المرخطمعرفة الكتب ال . ٣

  . معرفة المقاالت المكتوبة في فرعي التراجم والتحليل . ٤

  

  آتب تراجم النساء في التاريخ االسالمي

ن أبد في هذا الش  وال،م النساء معرفة وصفيةفي هذه المقالة نعرض لمعرفة آتب تراج
  : التنويه ببضع نقاط

  . يتناول هذا العرض الكتب الفارسية والعربية . ١

  . و جزئيا بهذا الموضوعأيتم تعريف الكتب التي تختص آليا  . ٢

  . ها روجعت ووضع لمحتوياتها وصف مختصرضعرالكتب التي ن . ٣

  . هجائي لعناوين الكتباعتمد التنظيم على الترتيب ال . ٤



ولذلك  ائية،يدخل ضمن هذا السرد آل آتاب فيه ترجمة الآثر من خمس شخصيات نس . ٥
و زينب أ»  عليها السالم« مراة واحدة، مثل السيدة فاطمة الزهراء ن الكتاب الذي يترجم إلإف

  : الكبرى، لم يدخل فيه

  خبار الزينباتأ . ١

فل أغ.  نشره وقدمه محمد جواد المرعشي النجفي،)ـه٢٧٧( ابو الحسين يحيى بن الحسن 
يتناول هذا الكتاب ترجمة ،  صفحة من القطع الجيبي، بالعربية١٦٦ ؛التاريخ ومكان الطبع

  . يحملن اسم زينب  ة من نساء اهل البيتأ امر٣٤

  خبار النساءأ . ٢

ر الفكر شرحه وحققه الدآتور مفيد محمد قميحة، دا،)ـه٧٥١ -٦٩١( ابن قيم الجوزية 
شبه بالمجموعة، فهو يذآر ألكتاب اهذا .  بالعربية، صفحة٢٥٨م، ١٩٩٠اللبناني، بيروت،

  . يشبه آتب التراجم نه الإة، لذلك فأنقوالت حول المرم

  خبار النساء في العقد الفريدأ  .٣

 صفحة، ٣١٧، ١٩٩١ الكتب العلمية، بيروت، ارولى، د الطبعة األ، سمير جبر- عبد مهنا
وتم تعريفهن، ،  جمع هذا الكتاب النساء اللواتي وردت اسماؤهن في العقد الفريد؛يةبالعرب

  . ة تناولت المجموعة جوانب من حياتهنأ امر٢٥٠ويبلغ عددهن 

  غانيخبار النساء في آتاب األأ . ٤

 صفحة، ٤٠٠، ١٩٩٣مير مهنا الطبعة الثانية، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت  عبد األ
سماء النسوة اللواتي وردت ترجمتهن في آتاب أهذا الكتاب جمع المؤلف في . بالعربية

  . ة أ امر١٨٠آثر من أ، وقد بلغ عددهن )ـه٣٥٦(صفهاني بي الفرج األغاني ألاأل

  از رابعة تا پروين . ٥

يترجم الكتاب  . صفحة بالفارسية٢٨٢، ١٩٥٥ طبع آاويان، تاريخ الكتابة ، آشاورز صدر
 شاعرات ١٠٦حتى القرن الرابع عشر، ويضم    الشعر منذ القرن الثالثنظمنلواتي للنسوة ال

لى دور إيشيرالمؤلف في المقدمة . نظمن بالفارسية ومختارات من شعرهن وترجمتهن
ة معترك التحرك السياسي واالجتماعي، ويذآر عددا من الشهيرات أاالسالم في دخول المر

  . في السياسة والقانون والشعر والفن

  ستيعاباال . ٦

 ١٧٨٧جزاء، أربعة أ نهضة مصر، القاهرة، في ، ابن عبدالبر، تحقيق علي محمد البجاري
  . لف امراة من الصحابياتأيضم الكتاب تراجم نحو  .، بالعربية١٩٦٦صفحة، 

  



  سد الغابة في معرفة الصحابةأ . ٧

لعربي، بيروت، جزاء، دار احياء التراث اأ ٥في . ثيربن األإ علي بن ابي الكرم المعروف ب
 الى آخر الكتاب، وقد رتب ٣٨٩المجلد الخامس، آتاب النساء، من الصفحة . بالعربية

  . االسماء بحسب حروف الهجاء، مع ذآر شي من تراجمهن

  شعار النساءأ  .٨

 هالل نساجي، عالم الكتب، - تحقيق الدآتور سامي مكي العاني، محمد بن عمران المرزباني
من النساء العرب مع نماذج من د يترجم الكتاب لعد. حة العربية صف١٧٢، ١٩٩٥بيروت، 
  . شعرهن

  شعار النساء المؤمناتأ . ٩

يضم هذا .  صفحة، بالعربية ١٥٩، ـه١٤١٣انتشارات سعيد بن جبير، قم، . م علي مشكورأ 
  . ة شاعرة، ونماذج من شعرهنأربعين امرأحدى والكتاب تراجم إل

  بةصابة في تمييز الصحااإل . ١٠

جزاء، دار الكتب أ ٥في . )ـ ه٨٥٢ -٧٧٢(حمد بن علي العسقالني المعروف بابن حجر أ 
سماء أ صفحة، ويضم ٢٩١الجزء الخامس هو آتاب النساء في . العلمية، بيروت، بالعربية

  . مراة وثبت وفق حروف الهجاءإ ١٥٤٥

  بدات الزاهداتاعالم العأ . ١١

المؤسسة الجامعية الدراسات والنشر والتوزيع، ولى، حمد در نيقة، الطبعة األأ محمد 
 يضم الكتاب تراجم عدد من النساء. صفحة، بالعربية١٤٣م في ١٩٩٠.ـه١٤١٠بيروت،

  . جعله من الكتب المعتمدة آسندتن مصادر الكتاب العديدة إ. اهداتزوالعابدات ال

  عالم النساءأ . ١٢

 .م صفحة، بالعربية١٩٩٢. ـه١٤١٢، الدار االسالمية، ٣، ط  أجزاء٨علي محمد دخيل، 
 بشكل آراسات منفردة، ثم جمعت في مجموعة أيترجم هذا الكتاب لثمانية من النسوة، ويبد

م آلثوم بنت االمام أم سلمة، أسد، فاطمة الزهراء، أخديجة، فاطمة بنت : والنسوة هن. واحدة
  . مام الحسينعلي، زينب بنت االمام علي، سكينة بنت االمام الحسين وفاطمة بنت اال

  عالم النساء في عالمي العرب واالسالمأ  .١٣

 [...] ،  أجزاء٥م، ١٩٩٥ -ـه١٣٧٩، المطبعة الهاشمية دمشق، ٢ عمر رضا آحالة، ط
هذا الكتاب ترجمة لنساء عالمي االسالم والعرب، مرتبة بحسب الحروف الهجائية،  .بالعربية

  . ةأين وثمانمئة امرلفأنه يضم نحو جمع آتب التراجم ألأويعتبر من 



  عالم النساء المؤمناتأ . ١٤

.  صفحة٧٢٠، ـه١٤١١سوه، طهران، أانتشارات . ١م علي مشكور، طأ - محمد الحسون 
من الشيعة البارزات في مختلف الصعد، وفهارس امرأة  ٤٠٥يشمل هذا الكتاب  .بالعربية

  . الكتاب المتقنة تبين الحقول المختلفة التي اشتهرت فيها

  االماء الشواعر.  ١٥

م، ١٩٨٤ -١٤٠٤، الفتال، بيروت، ١ الفرج االصفهاني، تحقيق جليل العطية، ط أبو 
مثلة ممن نظمن الشعر، أ نظمن الشعر، مع "إلماء"يترجم الكتاب . صفحة، بالعربية٢٧١

  . مثلة لشعرهنو

  ئمةمهات األأ . ١٦

 ترجم هذا .، بالعربيةم صفحة١٩٩٥ -ـه١٤١٥، دار الحق، بيروت، ١ حازم الخاقاني، ط
خديجة، آمنه، : حاديث والروايات استند فيها المؤلف على األ،ةأثالث عشرة امرالكتاب ل

سد، فاطمة بنت الرسول، شاه زنان، فاطمة بنت االمام الحسن، فاطمة بنت أفاطمة بنت 
  . القاسم، حميدة، تكتم، سكينة، سمانة، حديثة، ونرجس

  أمهات المؤمنين . ١٧

، الزهراء لالعالم العربي، ١ اصالح عبدالسالم الرفاعي، ط- بور شاهينالص  عبد
صلى اهللا « الكتاب بترجمة زوجات النبي أيبد . صفحة، بالعربية٥٦٧م، ١٩٩١ -ـه١٤١٢

  ينب بنتزخديجة، سودة، عائشة، حفصة، : ، ثم يورد ما روي عنهن، وهن» عليه و آله وسلم
  . يبة، صفية، ميمونة، ريحانة وام ابراهيمبحخزيمة، ام   ش، ام سلمة، زينب بنتحج

  مهات المؤمنين وبنات الرسولأ . ١٨

يترجم .  صفحة، بالعربية١٩٩م، ١٩٨٦ -ـه١٤٠٦، دار الفكر، دمشق، ٣ وداد سكاآيني، ط
. ربع وبناته األ»  صلى اهللا عليه و آله وسلم« حدى عشرة من زوجات النبي الكتاب إل

ائشة، حفصة، هند، زينب، جويرية، صفية، رملة، مارية خديجة، سودة، ع: الزوجات هن
  . م آلثوم وفاطمةأزينب، رقية، : وبناته .وميمونة

  بالغات النساء . ١٩

صفحة، ٢٧٩، انتشارات الشريف الرضي، قم، )ـه٢٨٠ -٢٠٩(بي طاهر طيفور أحمد بن أ 
 في هذا ،ةأ بليغة للمرقواالأول يضم القسم األ. قسام رئيسةألى ثالثة إيقسم الكتاب . بالعربية

ة وبعض أ الكتاب اآلخرين نجد نماذج لشعر المروفي قسمي. ةأالقسم ورد اسم ثالثين امر
  . خبارهاأ

  



  »  و آله وسلمصلى اهللا عليه«بنات النبي  . ٢٠

 صفحة، ٢١٩م، ١٩٨٥ -ـه١٤٠٦ء، دارالكتاب العربي، بيروت،  عائشة بنت الشاطى
  . م آلثوم وفاطمةأزينب، ورقية، و: ربعة من بنات النبيفي هذ الكتاب ترجمة أل .بالعربية

  » صلى اهللا عليه و آله وسلم«بنات النبي  . ٢١

يترجم .  صفحة، بالعربية١٤٤م، ١٩٩٤ -ـه١٤١٥، دمشق، ١ محمد علي القطب، ط
  .  وفاطمةمم آلثوأينب، ورقية، وز: ربعالمؤلف لبنات النبي األ

  ؟ئبهم رباأ»   آله وسلمصلى اهللا عليه و«  بنات النبي .٢٢

 -ـ ه١٤١٦، مرآز النشر التابع لمكتب االعالم االسالمي، قم، ٢  جعفر مرتضى العاملي، ط
في هذا الكتاب ترجمات بنات النبي ومبنياته من وجهة نظر .  صفحة بالعربية١٤٦م، ١٩٩٦

  . تحليليه نقدية

  )تراجم النساء: ( تاريخ مدينة دمشق .٢٣

هذا القسم من تاريخ . م، بالعربية١٩٨٢ -ـه١٤٠٣كينة الشهابي،  ابن عساآر، تحقيق س
  . امراة١٩٦بع مستقال، ويضم تراجم ق وُطّقدمشق ُح

  عالم النساءأتراجم  . ٢٤

 ١ج.  م١٩٨٧علمي، بيروت، ، مؤسسة األ٢ ، طينء جزعلمي الحائري، محمد حسين األ
حروف الهجائية، ويضم هذا الكتاب مرتب على ال .بالعربية،  صفحة٤٣٠ ٢، جصفحة٣٩٧

موضوعات حول نقوالت طويلة وقصيرة بالعربية والفارسية، بعد مقدمة مطولة تتناول م
  . ولة وتستغرق نصف المجلد األأالمر

  تراجم سيدات بيت النبوة . ٢٥

 ٩٩٠م، ١٩٨٨ -ـه١٤٠٨، دار الديان، القاهرة، ١، ط ئالرحمن بنت الشاط  عائشة عبد
  [...] .صفحة، بالعربية

  ة المسلمةأ تطور المر .٢٦

قسم .  صفحة، بالعربية ٢٤٠م، ١٩٨١ -ـه١٤٠١باسمة الكيال، مؤسسة عزالدين، بيروت، 
يختص ) ١٩٥ -١٥٨ص ) (مسلمات خالدات في التاريخ(من الكتاب جاء تحت عنوان 

بالنساء الشهيرات، وتعرض المؤلفة جوانب ذات دروس وعبر من حياة تلك الشخصيات، 
سماء أ، و» عليها السالم«، وزينب بنت االمام علي » عليها السالم«زهراء فاطمة ال: وهن
روى أو»  عليها السالم«بي بكر، وحفصة بنت عمر، وسكينة بنت االمام الحسين أبنت 

  . الصليحي ملكة اليمن



  تنقيح المقال في علم الرجال . ٢٧

 وقد اختص صفحات. ـه١٣٥٢المطبعة المرتضوية، النجف، أجزاء  ٣ عبداهللا المامقاني، 
فقط النسوة اللواتي روين عن طريق الشيعة  ذآرنا«: يقول المؤلف في البداية. ةأمرعدة بال

ما الصحابيات اللواتي روين عن النبي عن أ، » صلى اهللا عليه و آله وسلم«عن رسول اهللا 
 آتبا ّنأذ إذآرهن، أ، فلم » صلى اهللا عليه و آله وسلم«و عن غير النبي أغير طريق الشيعة، 

ج (»  ليهن بالتفصيلإ تشير) االستيعاب(و) صابة في تمييز الصحابةاإل(و ) سد الغابةأ(مثل 
  .)٦٩ ص٣

  تهذيب التهذيب . ٢٨

في المجلد الثاني عشر،  .ـه١٣٢٧، حيدر آباد، ١، ط)ـ ه٨٥٢ (- ابن حجر العسقالني 
  . من الروايات٢٧١ تتناول٥٠٤ الى ٣٩٧الصفحات 

  التهذيب الكم . ٢٩

، ص )م١٩٩٤ -ـه١٤١٤ار الفكر، بيروت، دا) ـه٧٤٢ -٦٥٤(الحجاج يوسف المزي  بو أ
سماء الراويات أ من الراويات، آذلك ٢٦٥في هذا القسم ترد اسماء  .، بالعربية٥٠٣ -٢٩٠

  . عن الرواة

  ة خالل القرنين الخامس والسادس الهجريينأالجهود العلمية للمر . ٣٠

ردن، ابراهيم، مؤسسة البلسم للنشر والتوزيع، عمان، األ الدآتورة ناجية عبداهللا 
ة  آن في القرنين الخامس والسادس من أ امر١٨٩ ورد اسم . صفحة، بالعربية٢٦٦،م١٩٩٦

في بغداد في ميادين الثقافة والفكر، وآانت لهن مراآز مرموقة في حفظ الحديث البارزات 
  . والرواية والشعر والكتابة والوعظ

  ة في رواية الحديث في القرن الثامن الهجريأمرجهود ال . ٣١

 . صفحة، بالعربية٣٧٦م، ١٩٩٧ -ـه١٤١٨ صالح يوسف معتوق، دار البشائر االسالمية، 
 ٢٣٢ة في نشر الرواية والحديث في القرن الثامن، يورد اسم أن دور المربعد مقدمة عامة ع

  .  منهن١٥عن  ساهمن في هذا االمر، وفي الختام يورد ترجمة مفصلة ةأامر

  چهره زن در آئينه تاريخ اسالم . ٣٢

 صفحة من ٢٤٧ ، هـ ش١٣٤٩سهامي انتشار، طهران،    مرتضى فهيم الكرماني، شرآت
ة في تاريخ االسالم مع أ امر٧٤يجري الكالم في هذا الكتاب على . القطع الجيبي، بالفارسية

  . نبذ من تراجمهن

  

  



  داستان زنان . ٣٣

 ، صفحة، بالفارسية٢٣٩ طهران، -، دفتر نشر ممتاز١٤لنگرودي، ط محمد مهدي تاج ال
يمكن اعتباره ترجمة  حوال النساء مماأ تاريخية عن ةيضم هذا الكتاب نبذ ، هـ ش١٣٧٥
  . لهن

  داستناهاى زنان شاهنامه . ٣٤

تتناول .  صفحة، بالفارسية٢٤٢ ش، ـه١٣٧٤، نشر قبله، طهران، ١ زهرا مهذب، ط
 ّنإ. آتابات فردوسياسماؤهن في الشاهنامه استنادا إلى ة وردت أمراالمؤلفة خمسين 

ص (وفي آخر الكتاب . ملأآزهن االجتماعية يستحق التاشعار ولمرتحليالت المؤلفة لأل
  . دا الى تعريفات فردوسي نموذج استنا٢١ تورد المؤلفة نتائج) ٢٢٩ -٢٢٧

   الدرة البيضاء في مشاهير النساء .٣٥

يضم الكتاب . صفحة٣١٧، ـه١٣٢٣خ السلطنة، طهران، تاريخ التحرير، العلي مؤر  عبد
 لّفأن أه سبق ّنإ« :يقول المؤلف في المقدمة. تراجم حواء، وسارة، وآسية، ومريم وخديجة
  . » منه وطبعآتابا بعنوان تاريخ النساء وهذا فصل مستّل

  ذآر النسوة المتعبدات الصوفيات . ٣٦

، مكتبة الخانجي، ١، تحقيق محمود محمد الطناحي، ط)هـ٣٢٥ -٢٤١(بو عبداهللا السلمي أ 
ة من أ امر٨٤يضم الكتاب ترجمة  . صفحة، بالعربية٧٥٧م، ١٩٩٣ -ـه١٣١٤القاهرة، 

  . ضاف تحقيق الكتاب في غناه وجعل فهارسه آتابا علمياأالعابدات الصوفيات، وقد 

  الرسول في بيته . ٣٧

يبحث هذا .  صفحة، بالعربية١٥٧م، ١٩٩٠روت، حمد شلبي، دار النهضة العربية، بيأ 
يمه، وحفصة، وزينب زخ  خديجة، وسودة، وعائشة، وزينب بنت: الكتاب في حياة نساء النبي

ضافة الى ذلك وباإل. م حبيبة، وميمونة وماريةأم سلمة، وجويرية، وصفية، وأبنت جحش، و
  . عربنجد في الكتاب مباحث نظرية، وترجمة حياة بنات النبي األ

  زن برسرير قدرت . ٣٨

 يتناول . صفحة، بالفارسية٣٩٧ش، . ـ ه١٣٧٠، اسپرك، طهران، ٢ محمود طلوعي، ط 
  . ا من النسوة السياسيات اللواتي بلغن السلطةهذا الكتاب عدد

  » صلى اهللا عليه و آله وسلم«زنان پيغمبر  . ٣٩

 صفحة، ٢٧٩ش، . ـ ه١٣٣٧ عائشة بنت الشاطى، ترجمة محمد علي الخليلي، طهران، 
   .٧٥هذا الكتاب هو ترجمة آتاب نساء النبي الذي سنذآره في رقم  .بالفارسية



  زنان دانشمند وراوي حديث . ٤٠

 صفحة، ٤٠٨ش، . ـ ه١٣٧٥، دفتر تبليغات اسالمي، قم، ١حمد صادقي اردستاني، طأ 
  . ة من حيث رواية الحديثأ امر١٧٦يدرس الكتاب مقام . بالفارسية

  ان شاعر ايرانزن . ٤١

ش، . ـ ه١٣٤٧، مؤسسة انتشارات مدبر، طهران، ١، ط)شادماني( مهدي شاه حسيني 
في الكتاب مختارات من شعر النساء المعاصرات مع دراسات .  صفحة، بالفارسية١٠٢٠
  . عنهن

  النساء الشهيرات في السلطة في العالم . ٤٢

. ـ ه١٣٧٥نشر آثار، طهران، ، ١ ديفيس، ترجمة بهروز محمودي بختيارى، ط- ال- مري
: با، وهنوورأفي الكتاب ترجمة لخمس ملكات شهيرات من .  صفحة، بالفارسية٨٥ش، 

  . ، وايزابل االسبانية، واليزابت االولى، وماري انطوانيت وآاترين الكبيرة)التين(آلينور 

   زنان نامدار در قرآن حديث و تاريخ .٤٣

 + ٢٧٤ش، . ـ ه١٣٦٨ازمان تبليغات اسالمي،  ج، طهران، س٣ الدآتور احمد بهشتي، 
ن أ سبق ،ة شهيرةأيضم الكتاب ترجمة لمئة وخمسين امر . صفحة، بالفارسية٢١٢ + ١٨٨

 العنوان تغير في الطبعة ّنأال إصدر هذا الكتاب تحت عنوان زنان نامدار در تاريخ اسالم، 
  . الجديدة

  زوجات النبي الطاهرات . ٤٤

 صفحة، ٩٥م، ١٩٨٨ -ـه١٤٠٨، مؤسسة الرسالة، سوريا، ٩ط  محمد محمود الصواف، 
، » صلى اهللا عليه وآله وسلم«في الكتاب ترجمة الحدى عشرة من زوجات النبي  .بالعربية
م أخزيمة، و  خديجة وسودة، وعائشة، وحفصة، وزينب بنت جحش، وزينب بنت: وهن

  . م حبيبة، وميمونة، وجويرية وصفيةأسلمة، و

  والدهنبي وأ زوجات ال .٤٥

 صفحات، ٤٠٦م، ١٩٩٠ -ـه١٤١١ مؤسسة عزالدين، بيروت، ١مير مهنا الخيامي، طأ 
ضافة الى اللواتي إفي هذا الكتاب ترجمة مفصلة لنساء رسول اهللا، ورواياتهن، . بالعربية

 بنائه، وفي الختام يوردأيضا تراجم ألوفيه . » آله وسلمصلى اهللا عليه و«خطبهن النبي 
  . ن نزولهاأازلة في نساء النبي وشاآليات الن

  

  



  السلطنات المنسيات . ٤٦

، دار الصاد، سورية، ١ عبدالهادي عباس، ط- فاطمة المرنيسي، ترجمة جميل معلى 
في الكتاب دراسات عن النسوة اللواتي آان لهن دور في . صفحة، بالعربية٣١٨م، ١٩٩٤

  . الدول االسالمية

  ت المؤمنينمهاأ السمط الثمين في مناقب  .٤٧

، تحقيق محمد علي الخطيب، دار الحديث، القاهرة، )هـ٦٩٤(أحمد بن عبداهللا الطبرى،  
يتناول الكتاب ترجمة حياة خديجة، وسودة، وعائشة، وحفصة،  . صفحة، بالعربية٢٤٣

  . خرياتآم حبيبة، وميمونة، وجويرية، وصفية، وأم سلمة، وأيمة، وزخ  وزينب بنت

  رياحين الشريعة . ٤٨

 ٤٠٣+ ٤٠٠+٤١٩+ ٣٤٧، أجزاء٥ ذبيح اهللا محالتي، دار الكتب االسالمية، طهران، 
مهات النبي، أو»  عليها السالم«في هذه الموسوعة ترجمة لفاطمة الزهراء  . بالفارسيةصفحة

  . [...]مم السالفة،لمات من الشيعة، ومشاهير نساء األوسيدات وادي آربالء، والعا

  فضيلت  زنان با .٤٩

.  صفحة، بالفارسية١٥٣. ش. ـ ه١٣٦٥علي مظلومي، واحد فرهنگي بنياد شهيد،  رجب
  .  واقعة عن جوانب من حياة فضليات النساء٨٩يشمل الكتاب

  زنان بزرگ در صدر اسالم . ٥٠

 .صفحة من القطع الجيبي، بالفارسية١١٧ش، . ـ ه١٣٤٩ سيد خليل خليليان، نويد، طهران، 
:  ترجمة حياة عدد من آبريات النسوة في صدر االسالم، هنفي الكتاب عشر مقاالت تتضمن

  . ذر  بيأم سلمة، وسمية، وزوجة أسماء، وأ، وزينب، و» عليها السالم«فاطمة 

  زنان خوشنويس در تمدن اسالمي . ٥١

 . صفحة، بالفارسية٢٠٦ش، .ـ ه١٣٧٥ عذرا عقيقي بخشايش، نشر آذربايجان، تبريز، 
  . ساء من الخطاطات االيرانيات مع نماذج من خطوطهن ن١٠٤ترجمة حياة موجزة عن 

  آفرين تاريخ  زنان مرد .٥٢

 صفحة، ٢٣٩ ش، ـه١٣٧٦، انتشارات نبوى، طهران، ٢ محمد محمدي اشتهاردي، ط
ة، وفي أخير في هذا الكتاب يعرض لمباحث نظرية عن المرول واألالفصل األ .بالفارسية

نساء نموذجيات قبل االسالم، نساء :  عناوينسائر الفصول ترجمة لعدد من النساء تحت
  . ئمةمهات األأم النبي وأشهيرات في صدر االسالم، مقاومة النساء في آربالء، حياة 

  



  شهيرات النساء العربيات والمسلمات . ٥٣

.  صفحه، بالعربية٢٥٣م، ١٩٩١ -ـه١٤١١، مؤسسة عزالدين، بيروت، ١ محمد رفعت، ط
  . ةأر من خمسين امرآثفي الكتاب ترجمة عامة أل

  شهيرات النساء في العالم االسالمي . ٥٤

 ١٣٣٤، تعريب عبدالعزيز اميني الخانجي، المكتبة المصرية، مصر، ة حسن، جزءين قدري
عائشة، والعباسة،  ول ترجمة خديجة،في المجلد األ . صفحة، بالعربية٢٢٢م، ١٩٢٤ -ـه

، ورابعة العدوية، » عليها السالم«اطمة وعصمة الدين، وفي المجلد الثاني ترجمة السيدة ف
  . والخنساء، وزبيدة، وصبيحة

  الروضة الفيحاء في تواريخ النساء . ٥٥

، الدار العالية للطباعة ١، تحقيق عماد علي حمزة، طـ ه١٢٣٢ ياسين بن خيراهللا العمري، 
جاء خرى بتحقيق ر لهذا الكتاب طبعة أ. صفحة، بالعربية٥٥١م،١٩٨٧ -ـه١٤٠٧والنشر، 

يضم هذا  . صفحة١٩٨٧،٤٦١، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ١محمود السامرائي، ط
ول يختص بالنسوة القسم األ. ة، في قسمين اثنينأالكتاب تراجم موجزة لنحو مئة وستين امر

  . الصالحات، ويتناول القسم الثاني النسوة الطالحات

  » و آله وسلمصلى اهللا عليه «صورة حياة صحابيات الرسول  . ٥٦

 صفحة، ٧٣٦م، ١٩٨٩ -ـ ه١٤٠٩لباب، دمشق، ، دار األ١خالد عبدالرحمن العك، ط 
وزوجاته و بناته »  صلى اهللا عليه و آله وسلم«  امهات النبي مهذا ايراد تراج. بالعربية

ومما يزيد . نصاروعماته، يترجم للصحابيات، بادئا بالنساء المهاجرات ومنتهيا بالنساء األ
  . ئدة هذا الكتاب هو اشتماله على فهارس فنية نافعةمن فا

  الطبقات الكبرى . ٥٧

 يختص ٨بية، ج  م، بالعر١٩٨٥ -ـ ه١٤٠٥، دار بيروت، زاءجأ ٩ محمد بن سعد، 
، » عليها السالم«ما بايع عليه رسول اهللا النساء، خديجة :  صفحة، ويضم٥١٧بالنساء، 

صلى اهللا عليه و آله «، وعمات رسول اهللا » سلمصلى اهللا عليه و آله و«وبنات رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و «زواج الرسول ، وأ» صلى اهللا عليه و آله وسلم«، وبنات رسول اهللا » وسلم

وذآر من . ، وذآر من تزوج رسول اهللا من النساء فلم يجمعهن، ومن فارقهن» آله وسلم
 ومن وهبت نفسها، والنساء ولم يتم نكاحه،»  صلى اهللا عليه وآله وسلم«خطب النبي 

ت وغرائب نساء العرب المسلما. المسلمات المبايعات من قريش وحلفائهم ومواليهم
نصار المسلمات المبايعات، والنساء اللواتي لم يروين عن المهاجرات المبايعات، ونساء األ

  . زواجهأالرسول وروين عن 

  



  فقيهات عالمات . ٥٨

 . صفحة، بالعربية١٢٠، ـ ه١٤١٤ الرياض، ، دارالطريق،١ محمد خير يوسف، ط
ة عالمة وفقيهة من المصادر التاريخية ويترجم لهن شرحا أيستخرج المؤلف خمسين امر

  . وتعريفا

  آتاب الرجال . ٥٩

في القسم  . صفحة، بالعربية٣١٦ حسين بن علي بن داود الحلي، منشورات الرضي، قم، 
الثقة وغير الثقة، ثم يفرد فصال خاصا بالنسوة ول من الكتاب يشير المؤلف الى الرواة األ

    .ة من ناقالت الحديثأ امر٢٢ يذآر فيه ،)٣٢٤ -٢٢٣ص (الراويات 

  معرفة الكتب الدينية للنسوة االيرانيات . ٦٠

 . صفحة، بالفارسية١١٤ش، . ـ ه١٣٧٣، نشر مطهر، طهران، ١ مجيد فرخ زادي، ط
 حتى ١٣٠٦ آتابا من سنة ٢٥٦ية وفهرست ة وآتبهن الدينأ امر١٧٨يشير الكتاب الى 

  . ش، وهو يشمل الكتب المطبوعة فقط. ـ ه١٣٧٢

  محدثات شيعة . ٦١

 ٣٦٧ش، . ـ ه١٣٧٥، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس، طهران، ١ نهال غروي النائيني، ط
فهارس فنية،  ويضم هذا الكتاب . من المحدثات الشيعة، بالفارسية١٩٥صفحة، تشمل ترجمة 

  . هل السنةأولى، وخاصة مصادر مد على مصادر آثيرة من الدرجة األواعت

  آفرنيان مرد . ٦٢

 من ٢٢يشمل الكتاب  . صفحة، بالفارسية١٨٩ ، ـ ه١٣٩٨ رضا گلسرخي، شفق، قم، 
  . النسوة الشهيرات

  مشاهير زنان اصفهان . ٦٣

استان ، روابط عمومي اداره آل فرهنگ وارشاد اسالمي ١ محمد حسين الرياحى، ط
ستاذ القائم على مالحظات األهذا الكتاب  . صفحة، بالفارسية٢٦٧ش، . ـ ه١٣٧٥اصفهان، 

من االصفهانيات الشهيرات ترجمة   ةأمصلح المهدوي، ويضم ترجمة حياة مئة وخمسين امر
  . مصادر النقل في هوامش آل صفحة، وفي آخر الكتاب فهرست المصادر. مختصرة

  )از آغاز تا مشروطة(گوي  وپارسيمشاهير زنان ايراني  . ٦٤

 . صفحة بالفارسية٢٦٣ش، . ـ ه١٣٧٤ محمد حسن رجبي، انتشارات سروش، طهران، 
 وهو آتاب تحقيقي يترجم لشاعرات ايرانيات شهيرات حتى عصر الحرآة الدستورية، مرتب

  . بحسب حروف الهجاء، والمصادر مذآورة بعد آل ترجمة



   معجم رجال الحديث .٦٥

 - ـ ه١٤٠٩، ٤، مدينة العلم، بيروت، ط زء ج٢٣ العظمى ابوالقاسم الخوئي،  آية اهللا
راوية ١٣٤، باب خصص بترجمة ٢٠١ -١٢٠، ص ٢٣في المجلد  .م، بالعربية١٩٨٩
  . حديث

  معجم النساء الشاعرات في الجاهلية واالسالم . ٦٦

.  بالعربية صفحة،٣٦٠م، ١٩٩٠ - ـه١٤١٠، دارالكتب العلمية، بيروت،١مهنا، ط  عبد
  . رتبت اسماء الشاعرات بحسب حروف الهجاء في ترجمات قصيرة ونماذج من شعرهن

  معجم النساء اليمنيات . ٦٧

 ١٩٨م، ١٩٨٨ -ـ ه١٤٠٩، ء، دارالحكمة اليمانية، صنعا١ عبداهللا محمد الحبشي، ط
في هذا الكتاب رتبت اسماء اليمنيات بحسب حروف الهجاء مع ذآر . صفحة، بالعربية

  . لمصادرا

  موسوعة حياة الصحابيات . ٦٨

 صفحة، ٦٦٩م، ١٩٩٠ -ـه١٤١٠، مكتبة الغزالي، سوريا،١ محمد سعيد مبيض، ط
هم مصادر الموسوعة آتب في أ.  صحابية مرتبة هجائيا١٥٢٤تضم هذه لموسوعة  .بالعربية

  . التاريخ والتراجم، مثل طبقات ابن سعد، االصابة، سير اعالم النبالء وغيرها

  ميزان االعتدال في نقد الرجال . ٦٩

في المجلد الرابع من هذا .  محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، دارالمعرفة، بيروت، بالعربية
المجهوالت، :  يورد اسماء الراويات تحت ثالثة عناوين٦١٦ الى ٦٠٤الكتاب من ص 

  . ١١٠٤٦، من لم يسم، ١١٤٥ -١١١٢، الكنى١١٠١١ -١٠٩٤٠

  يتهل البأ نساء  .٧٠

 .، بالعربيةة صفح٧٠٤ م، ١٩٩٤ -ـ ه١٤١٥، اليمامة، دمشق، ١حمد خليل جمعه، طأ 
  خديجة، وسودة،: الزوجات هن .يتناول الكتاب زوجات النبي والجواري، وبناته وحفيداته

م سلمة، وزينب بنت جحش، وجويرية، وصفية، أخزيمة، و  وعائشة، وحفصة، وزينب بنت
 .م آلثوم وفاطمةأزينب ورقية و: البنات .ارية وريحانةم: الجواري. ورملة، وميمونة

  .  امامة بنت ابي العاص، وزينب بنت علي، وام آلثوم بنت علي٦الحفيدات 

  نساء حول الرسول . ٧١

. صفحة، بالعربية٥١١م، ١٩٩٣ -ـ ه١٤١٣، دار دانية، دمشق، ١ بسام محمد الحمامي، ط
  . ه وعماته، باالضافة الى عدد من الصحابياتمهات النبي وزوجاته وبناتأفي الكتاب تراجم 



  النساء في القرآن الكريم . ٧٢

 ٢٨٠ م،١٩٨٨ -ـ ه١٤٠٨، دار ابن آثير، بيروت، ١المنعم عبدالراضي الهاشمي، ط  عبد
ليهن في إشير أو أ من النسوة الالئي جاءت اسماؤهن ٢٤الكالم يدور حول . صفحة، بالعربية

بنت (، وجميلة )يسار  بنت(، وجميلة )زوجة ابي لهب(م جميل أحواء، و: القرآن الكريم، وهن
بنت معن بن عاصم ( وآبيشة ، )بي معبط اآلمريةأبنت عقبة بن (م آلثوم أو) بي بن مسلولأ

زوجة (وسارة ) بنت الحارث(ة فرعون، وميمونة أم آجة االنصارية، وامرأ، و)االنصارية
، وعائشة، وهاجر، )بنت جحش(وزينب . وبيأة أة عزيز مصر، وامرأومريم، امر) ابراهيم

وبلقيس، ) بنت ثعلبة(، وجولة )اهللا بن ابي مسلول جارية عبد(سماء بنت عميس، ومسكية أو
  . ة نوحأة لوط، وامرأومارية، وحفصة، وامر

   نساء مبشرات بالجنة .٧٣

 صفحة، ٢٨٣م، ١٩٩٠ -ـ ه١٤١١، دار ابن آثير، دمشق، ١، طجزءينحمد خليل جمعة، أ 
خديجة، : ولفي المجلد األ. العربية يترجم هذا الكتاب للنساء اللواتي بشرهن النبي بالجنةب

م رومال، وبرآة، وربيع، وآبشة، وزينب بنت أم حرام، ونسيبة، وأسد، وأوفاطمة بنت 
م أبي بكر، وأسماء بنت أم المنذر، وأعائشة، وفاطمة، وفويعة، و: جحش، وفي المجلد الثاني

  . م هشام، وحفصةأيزيد، و  ة، واسماء بنتم ورقأسليم، و

  نساء مخترعات . ٧٤

ويت للتقدم العلمي، الكويت، ، مؤسسة الك١ فرج موسى، ترجمة جواهر الدبوس، ط
ة مخترعة وعالمة في إربعين امرأفي هذا الكتاب اآثر من .  صفحة، بالعربية٣٠٩م، ١٩٩٥

  . ةالعالم المعاصر، مع ذآر مخترعاتهن وآتاباتهن العلمي

  » صلى اهللا عليه و آله وسلم«نساء النبي  . ٧٥

 صفحة، ٢٤٠م، ١٩٨٥ -ـه١٤٠٦، دار الكتاب العربي، بيروت، ء عائشة بنت الشاطى
صلى اهللا عليه و آله «وردت المؤلفة تراجم الثنتي عشرة من زوجات النبي أ. بالعربية
سلمة، وزينب بنت م أخزيمة، و  خديجة، وسودة، وعائشة، وحفصة، وزينب بنت :» وسلم

وقد ترجم هذا الكتاب الى الفارسية  .م حبيبة، ومارية، وميمونةأجحش، وجويرية، وصفية، و
   . من هذا المقال٣٩شير اليه في الرقم أو

  نساء من عصر التابعين . ٧٦

 ٢٢٤ + ٢٢٣م، ١٩٩٢ -ـ ه١٤١٢، دار ابن آثير، دمشق، ١، طجزءينحمد خليل جمعة، أ 
اول هذا الكتاب النسوة الشهيرات، في عصر التابعين، برواية الحديث يتن. صفحة، بالعربية

   . في آل مجلد١٥ة، أوآان لهن دور في تاريخ االسالم، وهن ثالثون امر
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