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تعالی علمی بانوان در پرتو سیره علوی
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نهله غروی نایینی
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با ظهور و گس��ترش اس�لام آنچنان تحول عظیم علمی ـ فرهنگی در جامعه و پیرو
آن در عرص��ه بانوان به وجود آمد که ایش��ان را از حضیض جاهلیت به اوج عالمیت
رساند .مسلم است که این تحول فرهنگی بینظیر نیازمند پیگیری و استدامه جدی از
سوی سیستم حکومت اسالمی است .سیره فردی و اجتماعی علوی جلوه بیهمتایی
از اهمیت بخش��ی به دانش زنان ،تربیت و اس��تفاده بهجا از ظرفیت علمی زنان در
عرصههای مختلف بود ..این مقاله با استفاده از روش تحلیل متن استقرایی -قیاسی
در سه مرحله توصیف ،تحلیل و مقولهبندی (از طریق کدگذاری باز) ،عمدتاً به صورت
اس��تقرایی به تحلیل محتوای اقوال و سیره عملی حضرت علی در خصوص فرهنگ
آموزش عالی زنان در س��طوح مختلف پرداخت��ه ،و مؤلفههای کلی حضور فرهنگی
علمی زنان در حکومت علوی را استخراج نموده؛ و اثبات کرد در دیدگاه علوی نه تنها
زنان از لحاظ قابلیت علمی و استعداد عقلی متفاوت و مادون نیستند ،بلکه حضرت
علی به رش��د و شکوفایی علمی ایش��ان توجهی خاص داشتهاند .منش و سیره
علوی براین اساس استوار است که عالوه بر آموزش جامع زنان خانواده ،زنان جامعه
را نیز در عرصههای مختلف علمی-معرفتی توانمند سازد ،و حسب مورد از این نیروی
متعالی در ردههای مختلف حکومتی استفاده نماید.
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مقدمه
ظهور اسالم عالوه بر آنکه تحولی عظیم در جایگاه اجتماعی و حقوقی زنان پدید آورد ،باعث
ایجاد نقطه عطفی تاریخی در جایگاه علمی فرهنگی آنان گشت .مقایسه میان تعداد انگشت
ش��مار زنان فرهنگی عصر جاهلیت(،جوادعلی ،1970 ،ج ،5ص  )528با حجم عظیم آنان پس از
ظهور اس�لام(،ابن اثیر ،1285 ،ج ،5ص )434به بهترین وجه عظمت این تحول را نشان میدهد.
به طور کلی يكي از مهمترین مس��ائل تاريخ اس�لام كه پيوسته توجه بسياري از دانشمندان
فصلنامه النهج  /شماره / 48بهار95
20

مس��لمان و غيرمسلمان را به خود مش��غول داشته است ،رمز موفقيت پيامبر اسالم در تحول
جامعه جاهلي به جامعه متعالی اسالمي در كوتاه ترين زمان ممکن است .اين حركت عظیم
در مدت��ي ن��ه چندان طوالني همه افقهاي دور را درنورديد ،و تمدنها و فرهنگهاي كهن و
ريش��هدار آن س��وي جزيره العرب را نيز از شعاع خود بهرهمند ساخت ،و توانست در كمترين
فرصت براي تقابل و رويارويي با آنها همت نمايد( ،ابن سعد ،1388 ،ج ،1ص214؛ مجلسی،1403 ،

ج  ،73ص )176بيآنكه از راهكارهاي نارواي سياست مداران و زورمندان روزگار سود جويد.
ش��يوه پیامبراکرم در این تحول عظیم ،انقالب و دگرگوني فرهنگي بود .روش��ي كه قرآن
هلل َ َال يُغ َِّي ُر َما بِق َْو ٍم َح َّتى يُغ َِّي ُرو ْا َما بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم» (رعد )11 ،يعني با
کریم درباره آن ميفرمايد« :إ َِّن ا 
تغيير و تبديل در اراده انسانها میتوان جوامع را متحول ساخت؛ و اين اراده زماني دگرگون
ميش��ود كه از انديش��هاي نو برخوردار ش��ود .بنابراين تا زماني كه انديشه و نگرش جامعهاي
نس��بت به آنچه در گذش��ته به آن پايبند بوده تغيير پيدا نكند ،در آن جامعه تغييري پديدار
نميشود .پايه دعوت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله به دستورات الهي ،استفاده از ابزار حكمت
و اندرز درست ،به شيوهاي پسنديده بود 1.اين همان روشي است كه اميرمؤمنان علي نيز
در دوره حكومت خود از آن استفاده كردند.
مقاله موجود مترصد آن اس��ت که با توجه به اصل رش��د علمی فرهنگی جامعه در سیره
علوی ،جایگاه زنان در این تحوالت را تبیین نموده ،و روشن نماید که از منظر علوی آیا زنان
ك بِالْ ِح ْك َم ِة َوالْ َم ْو ِع َظ ِة الْ َح َس َن ِة َو َجا ِدلْ ُهم بِالَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن ِإنَّ َربَّ َ
« .1ا ْد ُع ِإلِى َسبِيلِ َر ِّب َ
ك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َمن َض َّل َعن َس ِبي ِل ِه
ين» با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به [شيوهاى] كه نيكوتر است
َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِالْ ُم ْه َت ِد َ
مجادله نماى در حقيقت پروردگار تو به [حال] كسى كه از راه او منحرف شده داناتر و او به [حال] راهيافتگان [نيز]
داناتر است(.نحل)125 /

قابلیت سرمایه گذاری علمی در سطح فردی و اجتماعی را دارا هستند؟ در این راستا مکانت
علم آموزی زنان نزد حضرت علی تا چه میزان بوده است؟  ایشان برای دستیابی زنان به
رشد علمی چه برنامههایی داشتند؟ آیا تنها بانوان خاندان اهل بیت از چشمه جوشان تعالیم
الهی بهرهمند بودند ،یا تمامی اقشار جامعه امکان استفاده از ظرفیت علمی علوی را داشتند؟
آی��ا عرصههای توانمندی علمی زنان تنه��ا محدود به علوم دینی بود؟ در صورت اثبات تعالی
علمی زنان در سیره علوی ،آیا این توانمندی ظهور و بروز اجتماعی  داشته ،و محدوده فعالیت
 -1تبیین شرایط فرهنگی اجتماعی زنان در عصر علوی
نهضت فراگير رسول خدا صلی اهلل علیه و آله با آن اهداف بسيار بلند در زماني محدود تحقق
نايافتني بود و به تداوم و پيگيري نياز داشت .حضرت نیز به خوبی بر اين حقيقت واقف بودند؛
و لذا س��فارشهای زیادی بر ادامه راه توس��ط امام معصوم ،و زالل س��اختن انديشه جامعه با

تعالی علمی بانوان در پرتو سیره علوی

اجرایی زنان در عرصههای علمی آموزشی به چه میزان بوده است؟

تمس��ك به قرآن و اهل بیت ،براي حفظ همان نهضت انجام ميگرفت( .مفید1414 ،ق ،ص48؛
عالمه حلی1411 ،ق ،ص  ،25الطبرسی1417 ،ق،ص )322
با اس��تنا به شواهد مس��لم تاریخی(ابن أبی الحدید 1404ق،ج  ،1ص 219؛ الطبرى ،بیتا ،ج ،2

ص 458و مجلسی1403 ،ق ،ج  ،28ص  )335به دست میآید که پس از پیامبر ،جاهلیت نخستین
بازگشتی دوباره نمود و با فاصله گرفتن جامعه از ارزشهای اسالمی و بازگشت تدریجی سنن
جاهلی ،نمودهای دیگر آن نیز پدیدار گش��ت .انحطاط منزلت زن در خانواده و جامعه در اثر
اختالل در روند تعمیق فرهنگ اس�لامی بعد از پیامبر از جمله پی آمدهای آن بود .لذا وقتی
علی به حکومت رس��یدند در نخستین خطبه خود از متروک شدن ارزشهای اسالمی و
بازگشت جاهلیت پیش��ین یاد کردند(.الرضی1378 ،ق ،خطبه  )16ایشان در پي انقالبي ديگر با
همان مباني و اصول و ش��يوهاي برآمدند كه پيامبر در تحقق انقالب فرهنگيشان از آن بهره
جسته بودند.
آنچه براي آن حضرت در فرصت چند س��اله خالفت مهم بود ،حضور عالمانه و جدي در
صحنه فرهنگي بود .بدين س��ان كوفه انتخاب ش��د ،و حضرت كوشيدند تا اندكي از معارف و
اسرار به يادگار مانده از پيامبر را كه تاكنون زمينه انتشار آن پديد نيامده بود ،براي افراد اليق
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بيان كنند؛ و چهره حقیقی دین را كه در طول اين مدت بر اثر جهالتها و عنادها در پش��ت
پ��رده ابهام مانده ب��ود ،بنمايانند؛ تا بيداردالن آن زمان و آين��دگان تفاوت ميان حق و باطل
و حج��ت اله��ي و طاغوت را بدانند .آن حضرت براي نيل به اي��ن اهداف عالي در مدت كوتاه
حكومت خود ،به چند طرح مهم پرداختند كه مهم ترینآنها مبارزه با جهل عمومی و ارتقای
جایگاه علمی به خصوص در حوزه زنان بود.
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 -2ضرورت و اهمیت ارتقای علمی زنان در سنت علوی
اهميت و عظمت مقام علم در اسالم به حدي است که در قرآن مجيد ،موارد فراوانی ماده علم
و مش��تقات آن به کار رفته ،و در اولين آيات نازل ش��ده به رسول اکرم سخن از علم ،دانش و
قلم آمده است( .نک :علق )1-4

خطابات عام ،فراگیر و فارغ از جنسیت قرآن و روایات در بیان فضیلت علم و اهل دانش،
اثب��ات میکند که گرایش به علم و دانش اندوزی فراتر از جنس��یت بوده و حقیقت انس��انی
را مخاط��ب خوی��ش قرار میدهد .از این روی معصومان همه مردم��ان اعم از زن و مرد را به
فراگی��ری علم و حقیقت ترغیب نمودهاند .حض��رت امیرالمؤمنین علی به نقل از پیامبر

اکرم صلی اهلل علیه و آله میفرمایند« :طلب علم فريضه علي کل مسلم» دانش آموختن بر هر
مسلماني واجب است( .کلینی1407 ،ق ،ج ،1ص  )35به اجماع فقها این روایت عام و مطلق بوده

و دانشاندوزی را در هر حال بر زن و مرد واجب مینماید( .رشید رضا1410 ،ق ،ص)32

حساس��یت و ضرورت وجوب همگانی علم تا بدان جاست ،که در اندیشه علوی آموزش و
تعلیم متناسب کودکان نیز بر والدین واجب است .ایشان میفرمایند« :به فرزندانتان آنچه را
که به نفعش��ان اس��ت یاد دهید تا مرجئه به آنها نفوذ ننمایند( ».مجلسی1403 ،ق ،ج ،2ص،17

ح )39بنابرای��ن حتی زنان خانهدار نیز به منظور تدبیر بهتر ش��ؤون من��زل و هدایت نیکوی
فرزندان ،و ش��ناخت افکار و مکاتب التقاطی و ایمن س��ازی خانواده در برابر آنها ،الزم است تا
به همه گونه علم مورد نیاز مجهز باشند .لذا حضرت امیر تاکید میفرمایند تا از ازدواج با زنان
نادان و بیدانش پرهیز گردد (حر عاملی ،بیتا ،ج ،14ص)57

نقش عقل و علم زنان آنقدر حساس و سرنوشت ساز میشود ،که حتی حضرت علی
در مورد زنانی که مس��ئولیت ش��یردهی کودکان را بر عهده میگیرند نیز توصیه میکنند که

زنان کم خرد و نادان را جهت این امر اس��تخدام نش��وند .زیرا خصلتها و ژنها به واس��طه
شیردهی انتقال مییابد( .حر عاملی ،بیتا ،ج  ،14ص)78

حال این مس��ئله مطرح میش��ود که در ش��رایطی ک��ه از دیدگاه علوی عل��م و دانش و
فرهیختگی زن تا بدین حد مهم و تاثیر گذار بوده ،و نس��ل و جامعه انسانی مرهون و وابسته
به آن است ،چطور ممکن است که حضرت با یک کالم 1،تمامی جامعه زنان را از لحاظ عقلی
ضعی��ف و مادون بدانند .به اس��تناد روایات باال اگر زنان و م��ادران ناقصالعقل و کم بهرهاند،
چندانی از عقل و دانش نخواهند داشت.
از س��ویی به اس��تناد محالیت معطی بودن فاقد ش��یئی ،و همچنین ممتنع بودن تکلیف
ماالیطاق ،نمیتوان پذیرفت که در اندیشه و سیره علوی ،زن توان و قابلیت کسب علم نداشته
و ناقصه باشد ،اما از وی انتقال ارزشهای متعالی و عالم و مجتهد پروری خواسته شده باشد.
با تأکید بر همین یک روایات علوی زن نادان اساس��اً شایس��ته همسری نیست ،چه برسد به
نسل سازی .پس به ناچار زنان نه تنها قابلیت امکانی اخذ علوم مختلف را دارند ،بلکه به حکم
وجوب ،لزوما میبایست علم آموزی زنان واقع شود .زیرا حداقل هرچه سطح معرفت و دانش
اجتماعی زنان باالتر رود ،نس��ل آینده که در دامان آنان تربیت مییابد رش��د بیشتری خواهد
یافت ،و فکر و عمل جامعه ارتقا مییابد.
از این روی در تعالیم اس�لامی نه تنها منع و محدودیتی در تعلیم و تعلم زنان مش��اهده
نمیشود؛ 2بلکه این امکان وجود دارد تا زنان از مردان در علوم پیشی بگیرند .از امام صادق
به نقل از جد بزرگوارش��ان حضرت علی آمده اس��ت که...« :چه بسا زنی از مرد فقیهتر و
داناتر باشد( »...حر عاملی ،بیتا ،ج 11ص ،177ح)14563

 -3پیریزی شالوده آموزش زنان در خانواده
در مکتب اس�لامی خانه و خانواده محمل تولید علم و ارتقای دانش برای همه اعضا اس��ت.
« .1هن نواقص العقول و االیمان» نهجالبالغه خطبه 80
 .2تنها در مجموع روايات كتب حديثى دو روايت آمده كه از آموزش كتابت و سوره يوسف نهىكرده است .اين دو
روايت اوال :از حيثسند داراى اتقان نيستند و ثانيا :جنبه ارشادى و اخالقىدارند .عالوه بر آن در هر دو روايت به
آموزش سوره «نور» سفارش شده است كه خود گواه تاكيد برآموختن است .حر عاملی ،بیتا ،ج ،14صص .126-127
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پسران و مردانی که در دامان ایشان پرورش یافته و از شیر وجود آنان سیراب شدند نیز ،بهره
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در این راس��تا پیامبراکرم صلی اهلل علیه وآله نه تنها خود معارف آموخته از جانب خدا را ،بر
همسرانشان عرضه میدارند ،بلکه مردان دیگر را نیز امر مینمایند تا چنین روشی را در زندگی
با همس��ر اتخاذ کنند( .کلینی1407 ،ق ،ج ،2ص 211؛فیض کاش��انی 1376ق ،ج ،3ص )73از جمله
آنک��ه به علی میفرمایند« :فراگیر و به خانوادهات نیز بیاموز( ».مجلس��ی1403 ،ق ،ج،100

ص )194محصول این محافل علمی خانوادگی ،همس��ران اندیش��مندی هس��تند که در جوار
پیامبراکرم و ائمه هدی به مقامات رفیع علمی رسیدند.
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بر این اساس در خانه حضرت امیرالمؤمنین همواره چراغ علم و هدایت روشن بوده و حضرت
فاطمه سالم اهلل علیها بانویی هستند که علم و عملشان برای همگان در تاریخ ،حجت است.
 -1-3همراهی و مساعدت با تعالی علمی همسر
به استناد روایات ،امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سالم اهلل علیهما معاضد علمی یکدیگر بوده ،و
نه تنها به صورت علنی ،بلکه به نحو ویژه و خصوصی از محضر پیامبر اکرم معارف ناب الهی
را دریافت مینمودند.
علی چگونگی آموزش اقس��ام علوم توس��ط پیامبر را به خود و فاطمه علیهماالسالم
چنین توصیف میکنند« :هر روز و هر ش��ب با پیامبر خلوتی داش��تم که اوقات آموزش من
توس��ط پیامبر صلوات اهلل بود .همگان میدانس��تند که در این خلوت اجازه حضور ندارند؛ لذا
اصحاب و نیز همسران پیامبر در این اوقات ما را تنها میگذاشتند .در این تدریس خصوصی،
همس��رم فاطمه نیز حضور مییافت ،در حالی که حتی فرزندانمان هم حضور نداش��تند ،به
مباحثه خصوصی علمی میپرداختیم( ».مجلس��ی1403،ق ،ج ،36ص275؛نعمانی1399ق ،ص)36

نتیجه این حضور علمی نورانی آن اس��ت که پیامبراکرم در وصف این زن و ش��وهر دانشمند
فرمودهاند«:من ترازوی علم میباشم ،علی دو کفه ترازوی آن است و فاطمه بند آن میباشد».
(مجلس��ی1403،ق ،ج ،23ص )106این تعابیر و س��یره الهی ،بیانگر امکان تعالی علمی زنان بوده
و نش��ان میدهد که در صورت برنامه ریزی صحیح ،زن قابلیت رش��د و کمال علمی را دارد،
ت��ا جایی ک��ه هم مباحثه و هم ارز نب��ی و وصی گردد .امام ص��ادق در بیان این برابری
علمی میفرمایند« :فاطمه و علی دو دریای عمیق علم هستند( ».صدوق1362 ،ق ،ج ،1ص،34
مجلسی1403،ق ،ج ،24ص)98

حضرت علی در جمع مسلمین به همسر دانشمند خود افتخار میکنند که «صاحب
مصحف» اس��ت؛(صفار1404 ،ق ،ص )200و فاطمه س�لام اهلل علیها نیز به علم و دانش بینظیر
همسر خویش مباهات میکنند(.مجلسی1403،ق ،ج ،36ص)369

در روایات معتبر آمده اس��ت که در فاصله وف��ات پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله تا زمان
ش��هادت حضرت زهرا سالم اهلل علیها ،جبرئیل امین از سوی خداوند بر دختر نبی اکرم فرود
میآمد ،و و با بیان علوم مخزون الهی ایش��ان را تس��لی میداد تا حضرت آرام بگیرند .فاطمه
را نوش��تند و مصحف فاطمه این گونه تدوین ش��د (کلینی1407 ،ق ،ج  ،1ص )241 -238آیا این
چیزی جز همکاری و همراهی یک همسر نمونه در راستای تعالی و رشد بانوی خانه با وجود
تمامی مش��کالت و مصائب موجود میباشد؟ اندوخته علمی مصحف آن چنان گسترده است
که با گذر زمان و رشد علوم بشری باز هم همواره مرجعی علمی برای بزرگترین اندیشمندان
جهان ،یعنی امامان معصوم تا به آخر حیات بشر ،میباشد .امام رضا نشانههای امام معصوم
را برش��مرده و میفرمایند« :یکی از عالمتهای امام این اس��ت که مصحف فاطمه نزد اوست».
(صفار1404 ،ق ،ص ،27طبری آملی ،بیتا ،صدوق1413 ،ق ،ج  ،4ص  ،419مجلس��ی1403 ،ق ،ج ،26

ص  )47به دلیل گستردگی دانش اندوخته در مصحف است که حضرت علی با افتخار بیان
میدارند«:به همس��ر من کتابی عطا شده است که جز خدا و پیامبر هرگز کسی از این میزان
دانش بهره نبرده است( ».صفار1404 ،ق ،ص200؛ مجلسی1403 ،ق ،ج ،39ص)343

از این روایات استفاده میشود که علوم حضرت فاطمه تنها محدود به علوم دینی و نقلی
نبوده و سایر حوزههای علمی تحقیقاتی را نیز در بر میگرفته است.
 -1-1-3آزادی عمل همسر در تکیه زدن بر کرسی استادی
در مکتب اسالم خداوند متعال نسبت به شان و مقام عالم و معلم عنایت خاصی مبذول داشته
و آنان را بر سایر طبقات ممتاز ساخته است .حضرت علی نیز معتقد بودند که جایگاه معلم
در ش��کلگیری ش��خصیت فرد همانند جایگاه پدر بوده و از این روی از ارزش واال و یکسانی
برخ��وردار اس��ت .لذا میفرمایند« :به احترام پدر و معلم��ت از جای برخیز هرچند فرمان روا
باشی( ».آمدی 1366،ش ،ص)435

تعالی علمی بانوان در پرتو سیره علوی

سالم اهلل علیها ،حضرت علی را از این موضوع با خبر ساختند و علی همه آن سخنان
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از این روی تحصیل علم و تدریس آن در اس�لام ،تکلیفی ش��رعی و الزامی بوده و طالب
علم پس از اخذ معلومات ،خدمت به مردم و اطالع رسانی به ایشان را واجب کفایی میداند.
براساس چنین کلیات عام و فراتر از جنسیتی ،در تاریخ اسالم زنان بسیاری افزون بر فراگیری
دانش ،برمسند تعلیم نشسته و در فرادهی دانش کوشیدند( .ابن حجر1408 ،ق1988/م،ج ،8ص
121؛ الزرکلی1989 ،م،ج  ،3ص )168

فاطمه زهرا س�لام اهلل علیها نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و مشتاق انتقال دریای
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علم خود به بشریت بودند .شواهد بسیاری وجود دارد که فاطمه زهرا سالم اهلل علیها جلسات
عمومی تدریس برای زنان داشتهاند( .مجلسی1403 ،ق ،ج ،43باب  ،3ص ،46و ص 66و ص ،80و

نیز ج  ،2باب  ،5ص )8همچنین زنان به صورت فردی نزد ایش��ان آمده و سواالت دینی خود را
میپرسیدند ،و حضرت زهرا سالم اهلل علیها در نهایت سعه صدر به سواالت متعدد ایشان پاسخ
میدادند( .مجلسی1403 ،ق ،ج  ،2ص 3و ج ،8ص )180در هیچ یک از این موارد موجود در تاریخ
حضرت علی مخالفتی با فعالیت علمی اجتماعی حضرت زهرا سالم اهلل علیها نداشته ،و
حتی خانه خود را به مکان علمی حضور علمی بانوان و طالبان علم مبدل فرموده بودند.
نکته قابل تعمق و بررس��ی آن است که با وجود چنین ظرفیت علمی باال و آزادی عمل
از جانب همس��ر و جامعه اس�لامی ،میبایس��ت احادیث فراوانی از حضرت زهرا س�لام اهلل
علیها نقل ش��ده باش��د ،در حالی که چنین نیست! سیر حوادث پس از وفات حضرت رسول
و دگرس��انی صحنه سیاست و به دنبال آن جریان فرهنگی ممنوعیت نقل حدیث و تدوین
آن ،و جلوگیری از نش��ر فضایل و علوم اهل بیت و در مقابل تبلیغات گسترده و همه جانبه
برای جبهه مقابل حق و امور دیگر موجب شد تنها احادیث اندکی از ایشان به دست برسد.
برخی مورخین معتقدند از ایش��ان تنها  18حدیث در کتب صحیح و س��نن و مسانید آمده
است(.ذهبی1406 ،ق1986/م،ج ،2ص )134

 -2-1تاکید بر آموزش دختران
هلل بوده و منش��أ ایجاد نس��ل آتی بش��ر میباشند و در ظهور صفت
پدر و مادر مظهر خالقیت ا 
ربوبیت ربالعالمین ،مسئولیت تربیت فرزندان خود را نیز بر عهده دارند .بدین جهت ،آن گاه که
معصومین حقوق فرزند بر پدر و مادر را برمیشمرند ،یکی از آنها را حق بر آموزش بیان میدارند.

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله با عنوان «حق الولد علی الوالد» حق فرزند بر پدر و مادر،

از حق سوادآموزی و آموزش کتابت( ،مجلسی1403 ،ق ،ج ،74ص80؛ و ج ،104ص )92یا آموزش
کتاب س��خن به میان میآورند؛ و حضرت علی در تفس��یر کتاب از حق آموختن برترین
معارف در جهان یعنی قرآن نام میبرند( .الرضی1378 ،ق ،حکمت )399

در کالم دیگری ،پیامبر اکرم آنگاه که از نعمات عظیم بهشتی بر برخی پدران و مادران
سخن میگویند ،ابراز میدارند گاه این نعمات فوق تصور پدر و مادر است .آن دو گویند اعمال
همه نعمت به جهت تعلیمی است که به فرزند خود دادهاید .تعلیم مخزن علوم ،همان قرآن
کریم» (مجلس��ی1403 ،ق ،ج ،89ص )268بر همین اساس حضرت علی به تمامی مسلمین

فرمان میدهند« :مروا اوالدکم بطلب العلم؛ فرزندانتان را به طلب دانش فرمان دهید( ».متقی

هندی1401،ق ،ح )45953واضح است که این فرامین عام بوده و تنها به تعلیم پسران اختصاص
ندارد و آموزش ابتدایی و عالی دختران را هم در بر میگیرد.
نکته قابل تامل آنکه علی رغم توصیه به تعلیم فرزندان اعم از دختر و پسر ،پیامبر رحمت
در کالمی جداگانه بر آموزش دختران تأکید خاص میورزند .به نظر میرسد به دلیل ظلمی
که در عصر جاهلیت از نظر فرهنگی و اجتماعی بر دختران روا میداشتند ،و ظرفیت ویژه نسل
سازی در دختران ،پیامبر ایشان را  شایسته عنایت و لطف مضاعف دانسته و خطاب به همه
پدران و مادران میفرمایند«:هرآنکه دختری دارد اگر او را ادب آموزد و تربیت او را نیکو سازد
و نیز به او علم آموزد و بهره او را از علم و دانش بسی نیکوتر قرار دهد ،نیز از هر آنچه نعمت
که خدا بر آنان ارزانی داشته دختر را هم بهرهمند سازد خداوند آن دختر را در آخرت مانعی

از آتش برای آن پدر و مادر قرار خواهد داد و آنان از عذاب الهی در امان خواهند بود»(محمدی
ری شهری ،1389 ،ج 1ص )107

در عمل به این توصیه ،حضرت علی و دیگر راهبران بشریت ،گوی سبقت از عالمیان
رب��وده و بی��ش از هرکس به آموزش دختران خود همت میگماش��تند .محصول این اهتمام
در دختران اندیش��مند و فاضل ائمه اطهار جلوه ویژه دارد .دخترانی که هرچند تاریخ تمامی
تواناییه��ای علم��ی آنان را ثبت نکرده اس��ت ولی بازمانده اوراق تاریخ نام برخی از ایش��ان را
به همراه بعض آموزههایی که از پدران خویش به دس��ت آوردهاند ،به یادگار گذاش��ته اس��ت.

تعالی علمی بانوان در پرتو سیره علوی

م��ا به گونهای نبوده که الیق این همه نعمت باش��یم .خطاب به آن دو گفته میش��ود« :این
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(کلینی 1407،ق .ج ،2ص76؛ مامقانی1423،ق ،ج ،3ص 79و  )80این مجاهدت و اصرار اهل بیت در
آموزش زنان و دختران تا بدانجاست که آمار زنان ادیب و دانشمند خاندان بنیهاشم و یاران
نزدیک ایشان نسبت به دیگر خاندانها بیشتر میباشد( .مشکور 1413ق؛ ص)54

 -1-2-3جایگاه و فعالیت علمی دختران امیرالمؤمنین
به عنوان یک نمونه بارز ،مقام و اس��تعداد و فهم و درایت حضرت زینب به قدری باالس��ت که
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ایش��ان را به خاطر هوش��مندی فوق العاده و قدرت شگرف مدیریت و پاسداری از آرمانهای
اسالم« ،عقیله بنی هاشم»؛ یعنی بانوی خردمند دودمان بنی هاشم نامیدهاند .این نامگذاری
خ��ود حاکی از آن اس��ت که در مکتب تربیتی علوی ،زنان نه تنه��ا از لحاظ عقلی و منطقی
ضعیف نیستند ،بلکه میتوانند شاخص عقالنیت و درایت یک دودمان بوده و موجبات افتخار
و مباهات خاندان خود باشند.
ابوالفرج اصفهانی در مقاتلالطالبین و در ذیل شرح حال عون بن عبد اهلل میگوید« :مادر
عون ،زینب عقیله ،دختر علی بن ابی طالب علیهالسالم است ،زینب همان بانویی است که ابن
عباس خطبه فدک فاطمه علیهاالس�لام را از او روایت کرده اس��ت( ».ابوالفرج اصفهانی 1419 ،ق،

ص )111همچنین ش��یخ صدوق در علل الشرایع و من ال یحضره الفقیه ،طبرسی در احتجاج و
عالمه مجلسی در بحاراالنوار ،در ردیف عالمانی هستند که خطبه فدک را از حضرت زینب علیها
الس�لام نقل کردهاند( .ص��دوق1413 ،ه ق .ج  ،3ص  ،372ح 1754؛و هم��و 1385ق1966/م ج  ،1ص
289؛ طبرسی1403،ق1983/م ،ج  ،1ص 5؛ طبری ،بیتا ،ج  ،4ص 71؛ مجلسی1403 ،ق ،ج  ،۸ص )۱۱۴

بنابراین حضرت زینب در حدود ش��ش سالگی ،شایستگی حفظ خطبه استداللی ،عمیق
و جامع مادرش فاطمه زهرا علیهاالس�لام را داش��ته است ،و این نشانه بارزی از رشد فکری و
بلوغ اندیش��ه و تعقل دختری است که در دامان عصمت و طهارت پرورش یافته است .زینب
کبری علیهاالس�لام در آن س��نین نه تنها به محتوای خطبه توجه کرد ،بلکه تمام حرکات و
سکنات مادر را در آن لحظات بحرانی برای الگو سازی نسل آینده به سینه تاریخ سپرد( .طبری
آملی،بیتا ،ص  ;31ابن طیفور۱۴۲۰،ق۱۹۹۹/م ،ص 26؛غروی نایینی1375 ،ش ،ص)226

دختر واالمقام علی از همان دوران کودکی شخصیت معنوی ،عرفانی خود را در گفتار
و رفتار خویش نش��ان میداد .روزی حضرت علی زینب کبری علیهاالس�لام را که دختر

خردس��الی بود در آغوش خود نش��انده و نوازش کردند .آن حضرت به وی فرمود :دخترم! بگو
«یکی» زینب علیها السالم گفت« :یکی» سپس پدر گفت :دخترم! بگو« :دو تا»زینب سخنی
نگفت .علی فرمود :چرا سخن نمیگویی؟ زینب علیها السالم گفت :بابا! زبانی که به گفتن
«یک» آغاز سخن کرد ،چگونه «دو تا» بگوید؟ ! علی دخترک با معرفت خود را به سینه
چسبانیده و او را غرق بوسه ساخت( .محالتی ،بیتا،ج  ،3ص )54

بدین ترتیب دختر خردس��ال به حاضرین فهماند کس��ی که لب به توحید گش��وده و به
روایت معلوم میش��ود که علی ،آن مربی کامل بش��ریت ،در تربی��ت فرزندان خویش از
روشهای کار آمد تربیتی بهره میگرفت .او در فرصتهای مناس��ب و با ش��یوههای متنوع به
پی��روان خویش میآموخت که از مهمترین نیازهای کودک ،رفع نیاز عاطفی اس��ت .محبت،
نوازش و احترام به شخصیت کودک ،نگرانیها ،افسردگیها و مشکالت روحی و روانی وی را از
میان برده و او را به زندگی آینده امیدوار میسازد .امیر مؤمنان با فرزندان خویش و به خصوص
دختران ارتباط عاطفی وکالمی برقرار کرده ،حرف دل آنان را شنیده و برای سخنانشان ارزش
قائل میشد و به این وسیله روحیه اعتماد به نفس و عزت را در وجود آنان پرورش میداد.
پ��س از آنکه اميرالمؤمنين به ش��هر کوفه آمدند و آنج��ا را محل حکمراني خود قرار
دادند ،اندک اندک مردم آن ش��هر از فضل و کمال علمي و عرفاني زينب باخبر شدند .از اين
رو ،زنان به اميرالمؤمنين پيام فرستادند« :شنيدهايم حضرت زينب سالم اهلل علیها محدثه،
عامله و دومين فاطمه اس��ت که مانند مادرش فاطمه سالم اهلل علیها و از همه جهانيان برتر
است .اگر شما اجازه فرماييد ،برای بهره برداری از خرمن علم و دانش او ،به حضور وی مشرف
ش��ویم .حضرت علی و زینب س�لام اهلل علیها با این درخواست موافقت کردند ،و زنهای
کوفه در محفل درس و تفس��یر قرآن زینب سالم اهلل علیها شرکت میجستند( .محالتی ،بیتا،
ج  ،3ص .)57

از ظاهر کالم برخی عالمان چنين به دست ميآيد که حضرت زينب سالم اهلل علیها نيابت
خاصي از طرف امام حس��ين داش��ته ،و مردم در مس��ائل حالل و حرام به ایشان مراجعه
کرده از او ميپرسيدند ،تا اينکه حضرت سجاد بهبود يافتند .همچنین ایشان علم منايا و
بالي��ا (خوابها و حوادث آينده) را همچون بعض از ياران حضرت علي ،مانند ميثم تمار

تعالی علمی بانوان در پرتو سیره علوی

یگانگی پروردگار ش��هادت داده اس��ت ،دیگر نباید برای او شریکی قائل شود .همچنین از این
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و رش��يد هجري و ...از حضرت فرا گرفته و در ضمن اسراري بيان نمودهاند( .محالتی ،بیتا ج،3
ص40؛ کحاله1982 ،م ،ج ،2ص91؛سید محسن امین1403 ،ق1983/م ج ،7ص)137

از فرمايش حضرت س��جاد ک��ه به آن حضرت فرموده بودن��د« :اي عمه تو بحمداهلل
دانش��مند بدون آموزگار و فهميده بدون آموزنده هستي( ».قمى1331 ،ش ،ج ،1ص )298چنین
برداشت میشود که حضرت زينب سالم اهلل علیها ملهمه و محدثه بودهاند يعني به ایشان الهام
ميشده است و علم ایشان از علم لدني و آثار باطني ناشی ميباشد( .رحمانی همدانی1378،ش،
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ص )862همچنین به داللت مس��تقیم روایات فاطمه دختر عل��ی بن ابی طالب عالوه بر
محدث��ه بودن ،در مقام فقاهت قرار داش��ته و در احکام زنان متخص��ص بودهاند(.خلیل جمعه،
1414ق1994/م ،ج  ،1ص )185

 -3-1ارتقای سطح علمی بانوان خدمتکار خانه
عنایت معصومان به علم آموزی زنان تا جایی اس��ت که نام تعدادی از بانوان که در منزل این
اساتید به خدمت مشغول بودهاند نیز در زمره این دانش آموختگان ذکر شده است.
فضه خادمه حضرت فاطمه زهراء س�لام اهلل عليها ،شايس��ته بانوئى اس��ت كه س��عادت
خدمتگ��زارى و فرمانب��ردارى مقام عصمت كبرى را داش��ته و در كان��ون تربيت اين خانواده
ملكوتى رشد یافته و ساخته شده است .تا بدان جا كه در تفاسير از جمله مجمع البيان مرحوم
ون َّ
يما
«ويُ ْط ِع ُم َ
طبرس��ى و برخى روايات ،وى مشمول آيه مباركهَ :
الط َعا َم َع َلى ُح ِّب ِه ِم ْس ِكي ًنا َو َي ِت ً
َ
يرا» 1مىباشد؛ كه به پيروى از سروران خويش سه روز متوالى روزه را جز به آب نگشود و
َوأ ِس ً
سهم غذاى خود را به مستمندان بخشيد.
با توسعه شرایط اقتصادی مدینه النبی ،این امکان حاصل میشود تا بیت حضرت علی
نیز دارای خدمتکار شود .فضه زنی است که پس از مدتها ،از سرزمین شرک به درون جامعه
اسالمی راه یافته و در خانه این زوج دانشمند مأوا گزیده است .فضه چند سالی بیش در خانه
فاطمه زهرا علیهاالسالم زندگی نکرده است .در این مدت نیز وظیفه او کمک به کدبانوی خانه
ب��وده؛ خانهای که به دلیل حضور چهار کودک خردس��ال ،کمبود امکانات زندگی و موقعیت
حساس اجتماعی سیاسی مرد خانواده جهت حضور در جنگها و ،...زحمت بسیار دارد.
 .1انسان 8

پرسش این است که سیره و رفتار اهل بیت با فضه چگونه بوده است که در همین مدت
کوتاه ،فضه آن چنان عالم به کتاب آس��مانی گردید که بیش از بیس��ت س��ال ،هر چه از او
پرسیدند ،با تسلط تمام به مباحث قرآنی ،مناسب با هر موضوعی ،به آیهای از قرآن پاسخ داد؟
ماجرای سفر حج او و جوابهای قرآنیش به سؤاالت ابوالقاسم قسری مشهورتر از آن است که
الزم به ذکر در این مقال باشد( .ابن حجر۱۴۱۵ ،ق ،ج ،4ص376؛محالتی ،بیتا،ج ،2ص  313تا )326

خداوندا! به فضه ما بركت عنايت فرما» (محالتی ،بیتا ،ج  ،2ص .)324

دان��ش فقاه��ت فضه تا بدانجا بود ،كه عم��ر بن خطاب در حق او گفت« :شَ �� ْع َر ٌة ِم ْن ِ
آل
اَبىطالِ ٍب اَ ْفق َُه ِم ْن َع ِد ٍّى .يك رشته موى آل ابىطالب فقيهتر و داناتر از تمام قبيله عدى است».
(الحسون1421 ،ق ،ص 594؛ محالتی ،بیتا ،ج  ،2ص 317؛کجوری مازندرانی1392 ،ش ،ص )250

فضه آنچنان محرم راز خاندان واليت شده بود و ايشان او را در غم و شادى خويش شريك 
مىدانستند ،که چون هنگام تشييع جنازه پيكر پاك دخت پيامبر خدا فرا رسيد ،اميرالمؤمنين
علی عليهالسالم فرمود«:فاطمه از من پيمان گرفته است كه چون جانش از دنيا پركشيد ،هيچ
كس را خبر نكنم جز ام سلمه همسر رسول خدا ،ام ايمن و فضه ،و از مردان حسنين ،سلمان
فارسى ،عمار ياسر ،مقداد ،ابوذر و حذيفه( ».مجلسی1403 ،ق ،ج  ،78ص )310

فض��ه پس از تحمل مس��تقیم وقایع تلخ پس از رحلت پیامبر اکرم و ش��هادت مظلومانه
حضرت زهرا ،هیچ گاه دس��ت از روشنگری برنداشت و هميشه و همه جا ،در بيان ظلمى كه
بر اهل بیت رفت ،سفارشى كه رسول خدا درباره آنان فرمود ،و جايگاهى كه نزد خدا داشتند،
مىكوشيد و مردم را به عشق و پيروى از ايشان فرا میخواند(.محالتی ،بیتا ،ج  ،2ص )316

 -4ترویج عمومی دانش و آموزش عالی بانوان در جامعه
در س��یره علوى مبارزه با جهل و بىس��وادى زنان و مردان در اولويت بود .اصرار امام به اين
بود كه جهل را ريش��هكن نموده و علم حقیقی را به جاى آن در مغزها جايگزين س��ازند .امام
على عليهالسالم در خطبهاى ذكرى از آل محمدصلى اهلل عليه وآله نموده و مىفرمايند«:آنان
حيات علم و مرگ جهلاند ،آنان كه حكمشان شما را از علمشان و خاموشىشان ازگفتارشان و
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مقام علمی عرفانی فضه تا حدی باالس��ت که امام فضه ،حضرت علی ،زبان به دعاى 
روى محبت فرمودند«:ال ّلهم بارك فى فضتنا؛
دوس��تدار ،پيرو و فرمانبر خويش گش��وده و از
ّ
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ظاهرشان از باطنشان آگاه مىسازد( ».الرضی1378 ،ش خطبه  )147در این عبارت زندگی كسى 
«عيش علم» خواهد بود كه تمام زندگيش مصروف علم شود ،و وسايل تحصيل علم را فراهم
كند ،اهل علم را تشويق كند و آنها را بزرگ شمارد و راه به كوى علم براى همه باز كند .از
اين رو دربار كوفه در عهد امام عليهالس�لام مملو از علم و تعلم بوده و ش��عاع علمش تا امروز
مىتابد .چه نشانى بهتر از نهجالبالغه،كه جمعآورى اندكى از بسيار كوفه است؛ و تاكنون مانده
و هنوز ستارهوار مىدرخشد و بر همه تفوق دارد.
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مکتب علوی تنها به تربیت و آموزش ظاهری و ارائه آمار بسنده نمیکرد ،بلکه علوم حقه
الهی آنچنان در وجود مردان و زنان مجاهد آن عصر رسوخ کرده بود ،که بیانات و گفتارشان
اگرچه اندک نقل شد ،ولی در طول تاریخ ماندگار ماند .علمی که تنها به عقول محدود نمیشد
بلکه قلوب را نیز درنوردیده و تا اعماق جان انسانها نفوذ میکرد .در واقع آموزش عالی زنان
در عصر علوی کیفیتی بینظیر داش��ت .در ب��اب کمیت نیز نمیتوان به طور قطع اظهار نظر
نمود ،چرا که آمار دقیق زنان فرهیخته همواره جزو گم شدههای تاریخ است.
 -5تنوع آموزش عالی زنان در عصر علوی
آموزش عالی و تعلیم زنان تنها به علوم خاص دینی محدود نمیشد؛ بلکه در هر عرصهای که
جوینده و طالب علمی وجود داشت ،امکان بهرهوری از دریای بیکران علم علوی موجود بود.
 -1-5عرصه ادبیات و علوم بالغی
در عرص��ه ادبیات و علوم بالغ��ی در میان یاران پیامبر و زنان طرف��دار حضرت علی نام
این زنان ادیب و اندیش��مند بیش از دیگران به چشم میخورد« :ام ذر» همسر ابوذر غفاری،

«خنس��اء» شاعره مشهور« ،ام البراء بنت صفوان»«،ام ذریح العبدیه»« ،ام رعله القشیریه»« ،ام
س��نان مذحجیه»« ،ام الهیثم بنت االس��ود»« ،بکاره الهاللیه»« ،س��وده بنت عماره الهمدانیه»،

«صبیعه بنت خزیمه بن ثابت» و«هند بنت زید بن مخرمه» (مشکور1413،ق ،ص )45

ش��رح سخنرانیهای غرا و خطبههای بلیغ برخی از این بانوان در شرایط حساس جنگی،

در راستای روشن نمودن حق و تهییج سپاهیان حضرت علی؛ و دفاع جانانه و همه جانبه
ایشان از مکتب تشیع در دربار معاویه ،درحالی که معاویه در اوج قدرت ظاهری دنیایی خویش

قرار داشت ،به طور مفصل در تاریخ آمده است .این تبلیغات آنچنان پر محتوا و تاثیرگذار بود
که نه تنها سپاهیان جبهه علوی ،بلکه دشمنان را نیز تحت تاثیر قرار میداد .دلیل این ادعا آن
است که حتی خود معاویه کلمه به کلمه این خطابات و اشعار را حفظ بوده و عنوان مینمود.
(الضبّ��ی 1403 ،ق  1983/م ،ص 44؛ اب��ن طیفور۱۴۲۰ ،ق۱۹۹۹/م .ص 93؛ ابن عس��اکر 1982 ،م ،ص

487؛ المعاف��ری المالقی 1398 ،ق 1997 /م ،ص 74؛ یموت 1419 ،ق  1998/م ،ص 275؛ سیدمحس��ن
�درس تبری��زی1326 ،ش،ج  ،8ص 288؛ محالّتی ،بیتا ،ج
امی��ن 1403 ،ق  1983/م ،ج  ،3ص 475؛ م� ّ

بود که تربیت و س��یره علوی اس��ت که چنان زنان بصیر و دانشمندی را میپروراند( .محالتی،
بیتا ،ج  ،4ص 383؛ حکیمی1403 ،ق1983/م،ص 324؛ الحس��ون1421 ،ق ،ج  ،3ص325؛ ابن طیفور،
۱۴۲۰ق۱۹۹۹/م .ص)103

تنها این نکته الزم به ذکر است که شمار غالب این بانوان از اقشار معمولی جامعه و حتی
از شهرهایی غیر از مدینه بودند ،و اینگونه نبود که همانند زنان خاندان اهل بیت در ارتباط
مس��تقیم با معصومین بوده و تحت تربیت بالواس��طه ایشان باش��ند .بلکه این اوج فراگیری
علم آموزی در مکتب علوی اس��ت که آنچنان موجب ارتقای زنان حتی زنان معمولی جامعه
میش��ود ،که عالوه بر تس��لط به اصول و مبانی شرع ،در حیطههای تخصصی عالی نیز کسب
معرفت کرده ،و حسب نیاز به صورت عملی در جامعه از تخصص ایشان استفاده میشود.
 -2-5عرصه روایت و نقل احادیث
در راستای فراگیری احادیث و نقل آنها ،زنان عصر علوی با وجود اختناق شدید و ممنوعیت
نشر احادیث اهل بیت بسیار فعال بوده و نقش مهمی در انتقال فضایل اهل بیت داشتند.
با پژوهش در رجال ش��یخ طوسی كه متقدمترین كتاب برای شناخت اصحاب معصومان
است ،به دست میآید كه شیخ 445 ،مرد راوی و سه زن راوی حدیث از آن حضرت معرفی
مینمایند( .الطوسی 1415،ق ،ص  )89-57لیكن با بررسی بیشتر احادیث ،نام بیست و یک تن
تن از زنان راوی حدیث از امام علی آش��کار میشود(.خلیل جمعه1412،ق1996/م ،ج  ،2ص
 194و 225؛ و ج ،1ص174؛ اب��ن االثی��ر1285،ق ،ج ،5ص396؛ خلیل جمع��ه1414 ،ق1994/م ،ج،1
ص182؛ ابن سعد1388 ،ق1968/م ،ج ،8ص)465
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 ،3ص  )366نتیجه مهم جلس��ات روش��نگری این زنان در دربار معاویه اعتراف معاویه به این
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شرح حال ،فضائل ،ایمان ،سخنان و فعالیتهای این بزرگ زنان تاریخ ،نشان میدهد كه
هریك از ایش��ان ،نقطه عطفی در ایفای نقش زن در اس�لام بودهاند .این راویان ،زمانی گفتار،
رفتار،ك��ردار و فضائ��ل علی بن ابی طالب را متذكر میش��دند كه جامعه اس�لامی دچار
اختناق ،جعل و تزویر حدیث و سب امیرالمؤمنین بود .بنابراین ،نقش نقلهای ایشان در مقابله
با شرایط آن زمان ،بسیار آشكار و غیر قابل انكار است.
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 -3-5عرصه فقاهت و بیان احکام
زن��ان در مکتب علوی قلههای فقاهت را نی��ز درنوردیدند .تفاوت عمده فقه با نقل حدیث در
حصول قوه اس��تنباط و نقد و تحلیل و اس��تخراج حکم از حدیث اس��ت .از آنجا که ضرورت
اجتهاد صحیح ،و منبعث از آیات و روایات صحیحه پس از رحلت پیامبر بیش از پیش آشکار
شد؛ زنانی اندیشمند و فرزانه در این حوزه تربیت شدند که همانند مردان و بلکه بهتر از ایشان
به اس��تنباط احکام میپرداختند.نمونه بارز این موضوع حضرت فاطمه سالم اهلل علیها بودند.
ایش��ان در مواقع لزوم بر مس��ند قضا تکیه زده و با اس��تناد به آیات و روایات به صدور حکم
میپرداختند .چنانکه دو زن که در موضوعی اختالف داش��تند ،نزد ایش��ان آمده و طرح دعوا
کردند؛ و حضرت بین آنها داوری و قضاوت فرمود( .فهیم کرمانی1371 ،ش ،ص)212

ام ایمن فقیه دیگری است که در مکتب حضرت زهرا سالم اهلل علیها دانش آموخته بود.
(کحاله1982 ،م ،ج ،1ص 127؛ ابن حجر1408 ،ق1988/م ،ج ،8ص )212

ذهبی معتقد است ام سلمه از فقهای صحابه بوده و یکی از سیزده نفری است که صحابه در
فتوا به او رجوع میکردند .ام س��لمه به خصوص در مورد فقه زنان (احکام رضاع ،طالق و عده)
خبره و متخصص بود( .ذهبی1406 ،ق1986/م ،ج ،2ص203؛ خلیل جمعه1417،ق1996/م ،ص)246

دختر ام س��لمه با نام «زینب بنت ابی س��لمه» نیز فقیه زبردس��تی بود .از ابو رافع نقل
ش��ده اس��ت که او فقیه مدینه بود .ابن عبدالبر او را فقیهترین زن آن عصر برمیشمرد(.خلیل

جمعه1412،ق1996/م ،ج  ،2ص )177رای این بانو در مورد ساقط بودن زکات از زیورآالت زنانه
نقل شده است(.بهادر1301 ،ق،ص )384

زنانی که از ایشان نام برده شد ازجمله بانوانی بودند که در فقه سرآمد بودند؛ اما بودند زنان
معمولی جامعه که به درجات عالی فقاهت نرس��یده بودند ،ولی از فهم قرآن و احکام بیبهره

نب��وده و حت��ی در مواردی که خلفا قوانینی مخالف اح��کام دین وضع میکردند ،به مخالفت
میپرداختند( .القرطبی،بیتا ،ج ،5ص99؛ الحصین احمد1981 ،م؛ ص20؛ الجویر1416 ،ق؛ ص)68

 -4-5عرصه داروسازی و پزشکی
در عصر علوی این امکان برای زنان وجود داش��ت تا در س��ایر زمینههای تخصصی علمی نیز
رشد و پیشرفت داشته باشند .به عنوان نمونه حضرت علی به خانمی به نام حبابه ،حکم
1350ش ،ج ،3ص181؛ مجلسی1403 ،ه ق ،ج ،63ص ،487و ج ،80ص 133و ج ،96ص 118و  197و
ج ،59ص 85ـ 86؛ الطوسی1390 ،ق ،ج ،3ص189؛ صدوق1385 ،ق1966/م،ص)303

همچنین به برخی از خانمهایی که در زمینه پزش��کی مش��غول به کار بودند ،روشهای
تش��خیص بیماری ،و نحوه درمان برخی امراض را آموزش میدادند( .مجلسی1403 ،ه ق ،ج،59
ص 173و  266و  88و  89و  122و  294ـ  299و  166ـ  168و  ،156ج ،92ص 151ـ  ،150ص،149
ج ،46ص631؛ ابن عبد البر 1415ق ،ج ،4ص456؛ االربلی1426 ،ق ،ج ،1ص)173

 -5-5عرصه نظامی و جنگآوری
از جمل��ه ویژگیهای بارز حکومت علوی تعلیم و تربیت جامع آحاد مردم اعم از زن و مرد ،و
استفاده مناسب و به جا از این ظرفیت آموزش دیده در مواقع مورد نیاز بود .یکی از این موارد،
حضور زنان تعلیم دیدهای بود که با پوشیدن لباس مردان ،در هیبت نظامیان مرد ظاهر شده،
و عایشه را پس از جنگ جمل تا مدینه همراهی و مشایعت نمودند.
این جریان روش��ن مینماید که در حکومت علوی الزم اس��ت تا زنان مستعد نیز عالوه بر
مردان تعلیمات نظامی ببینند .چرا که گاه شرایط جنگی به گونهای رقم میخورد که همانند
مثال مذکور ،کار تنها به دس��ت زنان به اتمام میرس��د .در این جریان هرآیینه امکان داشت
که در مس��یر مدینه کاروان عایش��ه مورد تعرض و تجاوز قرار بگیرد .لذا الزم بود که این زنان
تعلیمات مکفی را دیده باش��ند ،تا بتوانند به موقع عکس العمل نظامی مناس��بی را  از خود
نشان دهند.
علي رغم تمام اين خدمات و گذش��تها كه خود عايش��ه اقرار بر آنها داشت ،زماني كه

تعالی علمی بانوان در پرتو سیره علوی

حرمت اس��تفاده از برخی داروها را فرمودند ،که نش��ان از داروساز بودن آن خانم دارد( .کلینی،
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به مدينه رس��يد باب گله مندي از اميرمومنان را باز كرد و گفت« :وي همس��ر رسول خدا را
همراه مرداني نا محرم به س��وي مدينه فرس��تاد ».اما پس از آن كه متوجه ش��د همراهان و
محافظانش زناني در لباس مرد بودهاند ش��رمنده ش��د وگفت«:خدا فرزند ابوطالب را پاداش
نيك دهد كه حرمت رس��ول خدا را دربار ه من رعايت كرد( ».ابنابیالحدید1404 ،ق ،ج  ،۱ص
۶۳؛ الطبری ،بیتا ،ج  ،۱ص .)۷۱۸
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نتایج
1.1آنچه از س��یره و رفتار حضرت علی در خصوص جایگاه علمی زنان به دس��ت میآید،
وجوب تعلیم و تعلم بانوان در جامعه براساس یک سیستم و الگوی جامع است ،که تمامی
سطوح آموزش زنان را معنا دار و هدفمند در نظر میگیرد.
2.2در سیره علوی نه تنها بانوان از لحاظ علمی و معرفتی ناتوان و مادون نیستند ،بلکه ارتقای
علم و معرفت زنان با توجه به نقش تربیتی غیر قابل انکار ایش��ان ،موجبات تحول و رش��د
فرهنگی و معرفتی جامعه را پدید میآورد.
 3.3در این مدل آموزش و تعالی بانوان از خانه شروع شده و تمامی افراد خانواده در قبال علم
آموزی زنان مسئول و مکلف به همراهی هستند .نتیجه این بستر علمی خانگی ،درخشش
بینظیر علمی همسران ،دختران و حتی خدمتکاران خاندان اهل بیت ،و ثبت این جایگاه
علمی در تاریخ ،علیرغم تمامی موانع است.
4.4عرصه فعالیت علمی زنان در جامعه نیز محدود نبوده و بر اس��اس همان الگوی جامع ،نه
تنها در عرصه علوم دینی ،بلکه حس��ب نی��از در عرصههای مختلف علمی زنان توانمندی
تربیت میگشتند ،به طوری که جامعه پذیرای ظرفیت علمی ایشان بوده و از دانش ایشان
استفاده میکرده است.

منابع
- -قرآن کریم

 -آمدی ،عبد الواحد بن محمد ،تصنیف غرر الحکم و دررالکلم ،محقق :درایتی ،مصطفی ،قم:مرکزالنشر التابع لمکتب االعالم االسالمی 1366 ،ش

 -ابن أبی الحدید ،عبد الحمید بن هبه اهلل ،شرح نهج البالغة البن أبی الحدید ،محقق ابراهیم ،محمدابوالفضل ،قم :مكتبه آیة اهلل المرعشی النجفی۱۴۰۴ ،ق

 -ابن حجر العسقالنی الشافعی ،ابوالفضل شهاب الدین احمد بن علی ،فتح الباری فی شرح صحیحالبخاری ،بیروت :داراحیاء التراث العربی1408 ،ق1988/م
- -ابن سعد ،محمد ،الطبقات الکبری ،بیروت :دار صادر1388 ،ق1968/م

 -اب��ن طیفور ،ابوالفضل احمد بن ابی طاهر ،بالغات النس��اء ،تحقیق :یوس��ف البقاعی ،بیروت:داراالضواء۱۴۲۰ ،ق۱۹۹۹/م.
محمد قمیحه ،چ هشتم ،بیروت :دارالکتب
 -ابن عبد ربّه ،احمد بن محمد ،العقد الفرید ،تحقیق مفید ّالعلمیة 1407 ،ق  1987/م
 -ابن عساکر ،ابو القاسم علی بن حسن بن هبة اهلل شافعی دمشقی ،تاریخ مدینه دمشق ،بیروت:دار الفکر ۱۴۱۵ ،ق

 -ابوالفرج اصفهانی ،علی بن حسین ،مقاتلالطالبین ،تحقیق :احمد صقر ،بیروت :موسسه االعلمیللمطبوعات 1419 ،ق
 -ابونعیم اصفهانی ،احمد بن عبد اهلل ،معرفة الصحابه ،محقق :ش��افعی ،محمد حس��ن اسماعیل،بیروت ،دارالکتب العلمیه1422 ،ق
االئمه ،قم :مرکز الطباعة
الغمه فی معرفة ّ
 -اربلی ،ابی الحسن علی بن عیسی بن ابی الفتح ،کشف ّوالنشر للمجمع العالمی الهل البیت۱۴۲۶ ،ق.

 -االمین ،السید محسن ،اعیان الشیعه ،تحقیق و اخراج :االمین ،السید حسن ،بیروت :دارالتعاریفللمطبوعات1403 ،ق1983/م
- -البخاري الجعفي ،محمد بن إس��ماعيل ،صحيح البخاري المس��مى بالجامع المس��ند الصحيح

تعالی علمی بانوان در پرتو سیره علوی

 -ابن االثیر ،عزالدین ابوالحسن علی بن ابی الکرم ،اسد الغابه فی معرفة الصحابه ،مصر :جمعیهالمعارف المصریه1285 ،ق
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المختصر من أمور رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه،شرح محب الدین الخطیب،
بیروت :دار احیاء التراث العربی ،بیتا

 -البالذری ،أحمد بن یحیی بن جابر ،انساب االشراف ،ج ،۲تحقیق :محمدباقر محمودی ،بیروت:مؤسسة األعلمی للمطبوعات۱۳۹۴،ق۱۹۷۴/م.
 -بهادر ،سید محمد صدیق حسن خان ،حسن االسوه بما ثبت اهلل و رسول فی النسوه ،چاپ هند،دارالرائد العربی1301 ،ق
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 -جواد ،على ،المفصل فى تاريخ العرب قبل االسالم ،چاپ اول ،بيروت ،دارالعلم للماليين1970 ،م- -الجویر ،ابراهیم بن مبارک ،عمل المرأه فی المنزل و خارجه ،ریاض ،مکتبه العبیکان1416 ،ق

 -الحرالعاملی ،محمد بن الحس��ن ،وسائلالشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،تحقیق عبدالرحیمالربانی الشیرازی ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،بیتا.
- -الحسون ،محمد؛ مشکور ،ام علی؛ اعالم النساء المؤمنات ،تهران :اسوه1421 ،ق

- -الحصین ،احمد ،المرأه و مکانتها فی االسالم ،بیجا ،مکتبه االیمان1981 ،م

 -حکیمی ،محمد رضا ،اعیان النساء عبر العصور المختلفه ،بیروت :موسسه الوفاء1403 ،ق1983/م -خلیل جمعه احمد ،نساء اهل بیت فی ضوء القرآن و الحدیث ،دمشق و بیروت:الیمامه للطباعهو النشر و التوزیع1417 ،ق1996/م

 -خلیل جمعه ،احمد ،نس��اء من عصر التابعین ،دمش��ق و بیروت :دار ابن کثیر للطباعه والنشر والتوزیع1414 ،ق1994/م
 -خلیل جمعه ،احمد ،نس��اء من عصر النبوه ،دمش��ق و بیروت :دار ابن کثیر للطباعه والنش��ر والتوزیع1412 ،ق1996/م

 -الذهبی ،ش��مس الدین ابو عبد اهلل محمد بن احمد ،سیراعالم النبالء ،بیروت :موسسه الرساله،1406ق1986/م
 -رحمانی همدانی ،احمد ،فاطمه الزهرا بهجه قلب المصطفی،تهران ،مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر،1378ش
 -رشید رضا ،محمد ،حقوق النساء فی االسالم ،ط ،1بیروت :داراالضواء1410 ،ق -الرضی ،الس��ید ابوالحسن محمد بن الحس��ین ،نهجالبالغه ،ترجمه سید جعفر شهیدی ،تهران،انتشارات علمی فرهنگی ،چاپ چهاردهم1378 ،ش

 -الزرکلی ،خیر الدین ،االعالم قاموس تراجم الشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین والمستشرقین ،بیروت ،دار العلم للمالیین1989 ،م

 -صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد(ص)،محقق :کوچه باغی ،محسنبن عباسعلی ،قم :مکتبه آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی1404 ،ق

 -الضبّی ،عبّاس بن ّبکار ،اخبار الوافدات من النس��اء علی معاویه بن ابی سفیان ،تحقیق سکینهالشهابی ،بیروت :مؤسسة الرسالة 1403 ،ق  1983/م

 -الطبرس��ی ،فضل بن حس��ن ،اعالم الوری باعالم الهدی ،ج ،۱قم :مؤسس��ة آل البیت الحیاءالتراث۱۴۱۷ ،ق.
- -طبری آملی ،محمد بن جریر ،دالئل االمامه ،قم :دارالذخایر ،بیتا

 -الطبری ،ابو جعفر محمد بن جریر ،دالئل االمامه ،النجف االشرف :مطبعه الحیدریه و مکتبتها،1383ق1963/م

 -الطبری ،ابوجعفر محمد بن جریر ،تاریخ الطبری (تاریخ االمم والملوک) ،تحقیق محمد ابوالفضلابراهیم ،مصر دارالتعارف ،بیتا
- -الطوسی ،محمد بن الحسن ،تهذیب االحکام ،تهران :دارالکتب االسالمیه1390 ،ق

 -الطوسی ،محمد بن الحسن ،رجال الطوسی ،محقق :قیومی اصفهانی ،جواد؛ قم :جامعه مدرسینحوزه علمیه قم ،دفتر انتشارات اسالمی1373،ش
 -عسقالنی ،ابن حجر ،االصابه فی تمییز الصحابه ،تحقیق :عادل احمد عبدالموجود ،علی محمدمعوض ،بیروت :دارالکتب العلمیة۱۴۱۵ ،ق.
 -عسکری ،مرتضی ،نقش عایشه در تاریخ اسالم ،ترجمه کرمی محمد جواد ،قم :موسسه علمیفرهنگی عالمه عسکری 1390 ،ش

 -عکبری بغدادی ،ابو عبداهلل محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی معروف به ش��یخ مفید،اإلرشاد فی معرفة ُح َجج اهلل َع َلی العباد ،بیروت ،مفید ۱۴۱۴ ،ق.
 -عالمه حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر،کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین ،محقق :درگاهی،حسین،تهران :وزاره الثقافه و الرشاد االسالمی1411 ،ق

تعالی علمی بانوان در پرتو سیره علوی

 -الطبرس��ی ،ابو منصور احمد بن عل��ی بن ابی طالب ،االحتجاج ،بیروت :منش��ورات االعلمی،1403ق1983/م
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- -غروی نایینی ،نهله ،محدثات شیعه،تهران :انتشارات دانشگاه تربیت مدرس1375 ،ش

بالدر المنثور فی طبقات
فواز العالمی ،زینب بنت علی بن حسین ،معجم اعالم النساء المسمی ّ
ّ -محمد علی بیضون ،دارالکتب
محمد امین ضنّاوی ،بیروت :منش��ورات ّ
ربّ��ات الخدور ،تعلیق ّ
العلمیه 1420 ،ق  1999/م
 -فهیم کرمانی ،مرتضی ،زن و پیام آوری ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی1371 ،شفصلنامه النهج  /شماره / 48بهار95
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 -فیض کاشانی ،محمد بن شاه مرتضی ،محجه البیضاء فی تذهیب االحیاء ،مصحح :غفاری ،علیاکبر ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،دفتر انتشارات اسالمی1376 ،ق
 -القرطب��ی المالکی ،ابو عمر یوس��ف ب��ن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر ،االس��تيعاب فی معرفهاالصحاب ،تحقیق علی محمد معوض و عادل احمد عبد الموجود ،بیروت :دار الکتب العلمیه،
الطبعه االولی1415 ،ه ق
حکاما لقرآن
حمد اال نصاری؛ ا لجا معال 
حمد بن ا 
 -ا لقرط��بی ،ابی عبدا لله م تا
(تفسیرالقرطبی) ،تحقیق عبدالرزاق المهدی .بیروت ،دارالکتابالعربی ،بی 

 -القمی (شیخ صدوق) ،محمد بن علی بن حسین بن بابویه،،الخصال ،مصحح :غفاری ،علی اکبر،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،دفتر انتشارات اسالمی1362 ،ق
 -القمی (شیخ صدوق) ،محمد بن علی بن حسین بن بابویه ،ثواب االعمال و عقاب االعمال،محقق:حسن زاده ،صادق ،تهران :ارمغان طوبی1382 ،ش
 -القمی (ش��یخ صدوق) ،محمد بن علی بن حس��ین بن بابویه ،علل الشرائع ،مقدمه :بحر العلوم،محمد صادق ،نجف :مکتبه الحدریه و مطبعتها1385 ،ق1966/م
 -القمی (شیخ صدوق) ،محمد بن علی بن حسین بن بابویه ،معانی االخبار ،تصحیح و تعلیق :علیاکبر الغفاری ،قم :مؤسسة النشر االسالمی۱۳۷۹ ،ش.
 -القمی (ش��یخ صدوق) ،محمد بن علی بن حس��ین بن بابویه ،من ال یحضره الفقیه ،قم ،مؤسسهانتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ سوم1413 ،ه ق.
 -قمى ،شیخ عباس ،منتهى اآلمال،تهران :انتشارات علمیه اسالمیه 1331 ،ش- -کحاله ،عمر رضا ،اعالم النساء ،بیروت :موسسه الرساله1982 ،م

 -کلینی ،ابو جعفر محمد بن یعقوب ،اصول الکافی ،تهران :دارالکتب االس�لامیه ،چاپ چهارم، 1407ق.

- -کلینی ،ابو جعفر محمد بن یعقوب ،الفروع من الکافی ،تهران :دارالکتب االسالمیه1350،ش.

 -كجوري مازندراني ،محمد باقر ،فاطمه زهرا عليها السالم اين گونه بود(خصائص فاطميه)،محقق:حسن زاده ،صادق ،تهران :انتشارات اندیشه هادی1392 ،ش
 -مامقانی ،عبد اهلل ،تنقیح المقال فی علم الرجال ،محققین :مامقانی ،محمد رضا و محی الدین ،قم:موسسه آل البیت الحیاء التراث1423،ق

- -مجلسی ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،چاپ سوم 1403 ،ق.

 -محمدی ری شهری ،محمد ،میزان الحکمه،مترجم :شیخی ،حمید رضا ،قم :موسسه دارالحدیث،1389ش

 -محالت��ی ،ذبیح اهلل ،ریاحین الش��ریعة در ترجمه بانوان دانش��مند ش��یعه،تهران :دار الکتاباالسالمیه ،بیتا

محمد عل��ی ،ریحانة األدب فی تراجم المعروفین بالکنی��ة او اللقب ،تهران:
 -م� ّ�درس تبریزیّ ،
کتابفروشی خیام1326 ،ش
- -مشکور ،ام علی ،اشعارالنساءالمومنات ،قم :سعید بن جبیر1413 ،ق

 -المعافری المالقی ،ابی الحس��ن علی بن محمد ،الحدائق الغناء فی اخبار النساء تراجم شهیراتالنساء فی صدر اإلسالم ،تحقیق :الطیّبی ،عائدة ،لیبیا و تونس :الدار العربیة للکتاب 1398 ،ق
 1997م
- -نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،الغیبه ،مصحح :غفاری ،علی اکبر ،تهران :مکتبه الصدوق1399 ،ق

 -یعقوبی ،احمد بن اس��حاق ،تاریخ یعقوبی ،ترجمه محمدابراهیم آیتی ،تهران :شرکت انتشاراتعلمی و فرهنگی.۱۳۷۸ ،

محمد مایو ،حلب:
 -یموت ،بش��یر ،شاعرات العرب فی الجاهلیة و االس�لام ،تحقیق عبدالقادر ّدارالقلم العربی 1419 ،ق  1998/م

تعالی علمی بانوان در پرتو سیره علوی

 -متقی هندی ،علی بن حسام الدین ،کنز العمال فی سنن األقوال و األفعال ،محقق ،بکری حیانی،صفوة السقا ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،چاپ پنجم1401 ،ق.
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