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دریافت: دی 94
پذیرش: فروردین 95

تعالی علمی بانوان در پرتو سیره علوی
رقیه سادات مؤمن1 

نهله غروی نایینی2 

چکیده
باظهوروگس��ترشاس��المآنچنانتحولعظیمعلمی�فرهنگیدرجامعهوپیرو
آندرعرص��هبانوانبهوجودآمدکهایش��انراازحضیضجاهلیتبهاوجعالمیت
رساند.مسلماستکهاینتحولفرهنگیبینظیرنیازمندپیگیریواستدامهجدیاز
سویسیستمحکومتاسالمیاست.سیرهفردیواجتماعیعلویجلوهبیهمتایی
ازاهمیتبخش��یبهدانشزنان،تربیتواس��تفادهبهجاازظرفیتعلمیزناندر
عرصههایمختلفبود..اینمقالهبااستفادهازروشتحلیلمتناستقرایی-قیاسی
درسهمرحلهتوصیف،تحلیلومقولهبندی)ازطریقکدگذاریباز(،عمدتاًبهصورت
اس��تقراییبهتحلیلمحتوایاقوالوسیرهعملیحضرتعلیدرخصوصفرهنگ
آموزشعالیزناندرس��طوحمختلفپرداخت��ه،ومؤلفههایکلیحضورفرهنگی
علمیزناندرحکومتعلویرااستخراجنموده؛واثباتکرددردیدگاهعلوینهتنها
زنانازلحاظقابلیتعلمیواستعدادعقلیمتفاوتومادوننیستند،بلکهحضرت
علیبهرش��دوشکوفاییعلمیایش��انتوجهیخاصداشتهاند.منشوسیره
علویبرایناساساستواراستکهعالوهبرآموزشجامعزنانخانواده،زنانجامعه
رانیزدرعرصههایمختلفعلمی-معرفتیتوانمندسازد،وحسبموردازایننیروی

متعالیدرردههایمختلفحکومتیاستفادهنماید.

واژگان کلیدی: 
حضرت علی، زن، علم، آموزش عالی، فرهنگ

sadatmomen@yahoo.com 1. دانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس
naeeni_n@modares.ac.ir2. استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه
ظهوراسالمعالوهبرآنکهتحولیعظیمدرجایگاهاجتماعیوحقوقیزنانپدیدآورد،باعث
ایجادنقطهعطفیتاریخیدرجایگاهعلمیفرهنگیآنانگشت.مقایسهمیانتعدادانگشت
ش��مارزنانفرهنگیعصرجاهلیت،)جوادعلی، 1970، ج5، ص 528(باحجمعظیمآنانپساز
ظهوراس��الم،)ابن اثیر، 1285، ج5، ص434(بهبهترینوجهعظمتاینتحولرانشانمیدهد.
بهطورکلییکيازمهمترینمس��ائلتاریخاس��المکهپیوستهتوجهبسیاريازدانشمندان
مس��لمانوغیرمسلمانرابهخودمش��غولداشتهاست،رمزموفقیتپیامبراسالمدرتحول
جامعهجاهليبهجامعهمتعالیاسالميدرکوتاهترینزمانممکناست.اینحرکتعظیم
درمدت��ين��هچندانطوالنيهمهافقهايدوررادرنوردید،وتمدنهاوفرهنگهايکهنو
ریش��هدارآنس��ويجزیرهالعربرانیزازشعاعخودبهرهمندساخت،وتوانستدرکمترین
فرصتبرايتقابلورویارویيباآنهاهمتنماید،)ابن سعد، 1388، ج1، ص214؛ مجلسی، 1403، 
ج 73، ص176(بيآنکهازراهکارهايناروايسیاستمدارانوزورمندانروزگارسودجوید.

ش��یوهپیامبراکرمدراینتحولعظیم،انقالبودگرگونيفرهنگيبود.روش��يکهقرآن
کریمدربارهآنميفرماید:»ِإنَّ اهلل َ اَل یَُغیُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّی یَُغیُِّرواْ َما بَِأْنُفِسِهْم«)رعد، 11( یعنيبا
تغییروتبدیلدرارادهانسانهامیتوانجوامعرامتحولساخت؛واینارادهزمانيدگرگون
ميش��ودکهازاندیش��هاينوبرخوردارش��ود.بنابراینتازمانيکهاندیشهونگرشجامعهاي
نس��بتبهآنچهدرگذش��تهبهآنپایبندبودهتغییرپیدانکند،درآنجامعهتغییريپدیدار
نميشود.پایهدعوترسولخداصلیاهللعلیهوآلهبهدستوراتالهي،استفادهازابزارحکمت
واندرزدرست،بهشیوهايپسندیدهبود.1اینهمانروشياستکهامیرمؤمنانعلينیز

دردورهحکومتخودازآناستفادهکردند.
مقالهموجودمترصدآناس��تکهباتوجهبهاصلرش��دعلمیفرهنگیجامعهدرسیره
علوی،جایگاهزناندراینتحوالتراتبییننموده،وروشننمایدکهازمنظرعلویآیازنان

1. »اْدُع ِإلِی َسِبیِل َربَِّك بِالِْحْکَمِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهم بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمن َضلَّ َعن َسِبیِلِه 
َوُهَو َأْعَلُم بِالُْمْهَتِدیَن« با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به ]شیوه ای[ که نیکوتر است 
مجادله نمای در حقیقت پروردگار تو به ]حال[ کسی که از راه او منحرف شده داناتر و او به ]حال[ راه یافتگان ]نیز[ 

داناتر است.)نحل/ 125(
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قابلیتسرمایهگذاریعلمیدرسطحفردیواجتماعیراداراهستند؟دراینراستامکانت
علمآموزیزناننزدحضرتعلیتاچهمیزانبودهاست؟ایشانبرایدستیابیزنانبه
رشدعلمیچهبرنامههاییداشتند؟آیاتنهابانوانخانداناهلبیتازچشمهجوشانتعالیم
الهیبهرهمندبودند،یاتمامیاقشارجامعهامکاناستفادهازظرفیتعلمیعلویراداشتند؟
آی��اعرصههایتوانمندیعلمیزنانتنه��امحدودبهعلومدینیبود؟درصورتاثباتتعالی
علمیزناندرسیرهعلوی،آیااینتوانمندیظهوروبروزاجتماعیداشته،ومحدودهفعالیت

اجراییزناندرعرصههایعلمیآموزشیبهچهمیزانبودهاست؟

1- تبیین شرایط فرهنگی اجتماعی زنان در عصر علوی
نهضتفراگیررسولخداصلیاهللعلیهوآلهباآناهدافبسیاربلنددرزمانيمحدودتحقق
نایافتنيبودوبهتداوموپیگیرينیازداشت.حضرتنیزبهخوبیبراینحقیقتواقفبودند؛
ولذاس��فارشهایزیادیبرادامهراهتوس��طاماممعصوم،وزاللس��اختناندیشهجامعهبا
تمس��کبهقرآنواهلبیت،برايحفظهماننهضتانجامميگرفت.)مفید، 1414ق، ص48؛  

عالمه حلی، 1411ق، ص 25، الطبرسی، 1417ق،ص 322(
بااس��تنابهشواهدمس��لمتاریخی)ابن أبی الحدید 1404ق،ج 1، ص 219؛ الطبری، بی تا،  ج 2، 
ص458 و مجلسی، 1403ق، ج 28، ص 335(بهدستمیآیدکهپسازپیامبر،جاهلیتنخستین
بازگشتیدوبارهنمودوبافاصلهگرفتنجامعهازارزشهایاسالمیوبازگشتتدریجیسنن
جاهلی،نمودهایدیگرآننیزپدیدارگش��ت.انحطاطمنزلتزندرخانوادهوجامعهدراثر
اختاللدرروندتعمیقفرهنگاس��المیبعدازپیامبرازجملهپیآمدهایآنبود.لذاوقتی
علیبهحکومترس��یدنددرنخستینخطبهخودازمتروکشدنارزشهایاسالمیو
بازگشتجاهلیتپیش��ینیادکردند.)الرضی، 1378ق، خطبه 16(ایشاندرپيانقالبيدیگربا
همانمبانيواصولوش��یوهايبرآمدندکهپیامبردرتحققانقالبفرهنگيشانازآنبهره

جستهبودند.
آنچهبرايآنحضرتدرفرصتچندس��الهخالفتمهمبود،حضورعالمانهوجديدر
صحنهفرهنگيبود.بدینس��انکوفهانتخابش��د،وحضرتکوشیدندتااندکيازمعارفو
اسراربهیادگارماندهازپیامبرراکهتاکنونزمینهانتشارآنپدیدنیامدهبود،برايافرادالیق
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بیانکنند؛وچهرهحقیقیدینراکهدرطولاینمدتبراثرجهالتهاوعنادهادرپش��ت
پ��ردهابهامماندهب��ود،بنمایانند؛تابیداردالنآنزمانوآین��دگانتفاوتمیانحقوباطل
وحج��تاله��يوطاغوترابدانند.آنحضرتبراينیلبهای��ناهدافعاليدرمدتکوتاه
حکومتخود،بهچندطرحمهمپرداختندکهمهمترینآنهامبارزهباجهلعمومیوارتقای

جایگاهعلمیبهخصوصدرحوزهزنانبود.

2- ضرورت و اهمیت ارتقای علمی زنان در سنت علوی 
اهمیتوعظمتمقامعلمدراسالمبهحدياستکهدرقرآنمجید،مواردفراوانیمادهعلم
ومش��تقاتآنبهکاررفته،ودراولینآیاتنازلش��دهبهرسولاکرمسخنازعلم،دانشو

قلمآمدهاست.)نک: علق 1-4(
خطاباتعام،فراگیروفارغازجنسیتقرآنوروایاتدربیانفضیلتعلمواهلدانش،
اثب��اتمیکندکهگرایشبهعلمودانشاندوزیفراترازجنس��یتبودهوحقیقتانس��انی
رامخاط��بخوی��شقرارمیدهد.ازاینرویمعصومانهمهمردم��اناعماززنومردرابه
فراگی��ریعلموحقیقتترغیبنمودهاند.حض��رتامیرالمؤمنینعلیبهنقلازپیامبر
اکرمصلیاهللعلیهوآلهمیفرمایند:»طلب علم فریضه علي کل مسلم«دانشآموختنبرهر
مسلمانيواجباست.)کلینی، 1407ق، ج1، ص 35(بهاجماعفقهااینروایتعامومطلقبوده

ودانشاندوزیرادرهرحالبرزنومردواجبمینماید.)رشید رضا، 1410ق، ص32(
حساس��یتوضرورتوجوبهمگانیعلمتابدانجاست،کهدراندیشهعلویآموزشو
تعلیممتناسبکودکاننیزبروالدینواجباست.ایشانمیفرمایند:»بهفرزندانتانآنچهرا
کهبهنفعش��اناس��تیاددهیدتامرجئهبهآنهانفوذننمایند.«)مجلسی، 1403ق، ج2، ص17، 
ح39(بنابرای��نحتیزنانخانهدارنیزبهمنظورتدبیربهترش��ؤونمن��زلوهدایتنیکوی
فرزندان،وش��ناختافکارومکاتبالتقاطیوایمنس��ازیخانوادهدربرابرآنها،الزماستتا
بههمهگونهعلمموردنیازمجهزباشند.لذاحضرتامیرتاکیدمیفرمایندتاازازدواجبازنان

نادانوبیدانشپرهیزگردد)حر عاملی، بی تا، ج14، ص57(
نقشعقلوعلمزنانآنقدرحساسوسرنوشتسازمیشود،کهحتیحضرتعلی
درموردزنانیکهمس��ئولیتش��یردهیکودکانرابرعهدهمیگیرندنیزتوصیهمیکنندکه
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زنانکمخردونادانراجهتاینامراس��تخدامنش��وند.زیراخصلتهاوژنهابهواس��طه
شیردهیانتقالمییابد.)حر عاملی، بی تا، ج 14، ص78(

حالاینمس��ئلهمطرحمیش��ودکهدرش��رایطیک��هازدیدگاهعلویعل��مودانشو
فرهیختگیزنتابدینحدمهموتاثیرگذاربوده،ونس��لوجامعهانسانیمرهونووابسته
بهآناست،چطورممکناستکهحضرتبایککالم،1تمامیجامعهزنانراازلحاظعقلی
ضعی��فومادونبدانند.بهاس��تنادروایاتباالاگرزنانوم��ادرانناقصالعقلوکمبهرهاند،
پسرانومردانیکهدردامانایشانپرورشیافتهوازشیروجودآنانسیرابشدندنیز،بهره

چندانیازعقلودانشنخواهندداشت.
ازس��وییبهاس��تنادمحالیتمعطیبودنفاقدش��یئی،وهمچنینممتنعبودنتکلیف
ماالیطاق،نمیتوانپذیرفتکهدراندیشهوسیرهعلوی،زنتوانوقابلیتکسبعلمنداشته
وناقصهباشد،اماازویانتقالارزشهایمتعالیوعالمومجتهدپروریخواستهشدهباشد.
باتأکیدبرهمینیکروایاتعلویزنناداناساس��اًشایس��تههمسرینیست،چهبرسدبه
نسلسازی.پسبهناچارزناننهتنهاقابلیتامکانیاخذعلوممختلفرادارند،بلکهبهحکم
وجوب،لزومامیبایستعلمآموزیزنانواقعشود.زیراحداقلهرچهسطحمعرفتودانش
اجتماعیزنانباالتررود،نس��لآیندهکهدردامانآنانتربیتمییابدرش��دبیشتریخواهد

یافت،وفکروعملجامعهارتقامییابد.
ازاینرویدرتعالیماس��المینهتنهامنعومحدودیتیدرتعلیموتعلمزنانمش��اهده
نمیشود؛2بلکهاینامکانوجودداردتازنانازمرداندرعلومپیشیبگیرند.ازامامصادق
بهنقلازجدبزرگوارش��انحضرتعلیآمدهاس��تکه:»...چهبسازنیازمردفقیهترو

داناترباشد...«)حر عاملی، بی تا، ج11 ص 177،ح14563(

3- پی ریزی شالوده آموزش زنان در خانواده
درمکتباس��المیخانهوخانوادهمحملتولیدعلموارتقایدانشبرایهمهاعضااس��ت.

1. »هن نواقص العقول و االیمان« نهج البالغه خطبه 80
2. تنها در مجموع روایات کتب حدیثی دو روایت آمده که از آموزش کتابت و سوره یوسف نهی کرده است. این دو 
روایت اوال: از حیث سند دارای اتقان نیستند و ثانیا: جنبه ارشادی و اخالقی دارند. عالوه بر آن در هر دو روایت  به 
آموزش سوره »نور« سفارش شده است که خود گواه تاکید برآموختن است. حر عاملی، بی تا، ج 14، صص 126-127.
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دراینراس��تاپیامبراکرمصلیاهللعلیهوآلهنهتنهاخودمعارفآموختهازجانبخدارا،بر
همسرانشانعرضهمیدارند،بلکهمرداندیگررانیزامرمینمایندتاچنینروشیرادرزندگی
باهمس��راتخاذکنند.)کلینی، 1407ق، ج2، ص 211؛فیض کاش��انی 1376ق، ج3، ص73(ازجمله
آنک��هبهعلیمیفرمایند:»فراگیروبهخانوادهاتنیزبیاموز.«)مجلس��ی، 1403ق، ج100، 
ص194(محصولاینمحافلعلمیخانوادگی،همس��راناندیش��مندیهس��تندکهدرجوار

پیامبراکرموائمههدیبهمقاماترفیععلمیرسیدند.
برایناساسدرخانهحضرتامیرالمؤمنینهموارهچراغعلموهدایتروشنبودهوحضرت

فاطمهسالماهللعلیهابانوییهستندکهعلموعملشانبرایهمگاندرتاریخ،حجتاست.

3-1- همراهی و مساعدت با تعالی علمی همسر 
بهاستنادروایات،امیرالمؤمنینوفاطمهزهراسالماهللعلیهمامعاضدعلمییکدیگربوده،و
نهتنهابهصورتعلنی،بلکهبهنحوویژهوخصوصیازمحضرپیامبراکرممعارفنابالهی

رادریافتمینمودند.
علیچگونگیآموزشاقس��امعلومتوس��طپیامبررابهخودوفاطمهعلیهماالسالم
چنینتوصیفمیکنند:»هرروزوهرش��بباپیامبرخلوتیداش��تمکهاوقاتآموزشمن
توس��طپیامبرصلواتاهللبود.همگانمیدانس��تندکهدراینخلوتاجازهحضورندارند؛لذا
اصحابونیزهمسرانپیامبردرایناوقاتماراتنهامیگذاشتند.دراینتدریسخصوصی،
همس��رمفاطمهنیزحضورمییافت،درحالیکهحتیفرزندانمانهمحضورنداش��تند،به
مباحثهخصوصیعلمیمیپرداختیم.«)مجلس��ی،1403ق، ج36، ص275؛نعمانی1399ق، ص36(
نتیجهاینحضورعلمینورانیآناس��تکهپیامبراکرمدروصفاینزنوش��وهردانشمند
فرمودهاند:»منترازویعلممیباشم،علیدوکفهترازویآناستوفاطمهبندآنمیباشد.«
)مجلس��ی،1403ق، ج23، ص106(اینتعابیروس��یرهالهی،بیانگرامکانتعالیعلمیزنانبوده
ونش��انمیدهدکهدرصورتبرنامهریزیصحیح،زنقابلیترش��دوکمالعلمیرادارد،
ت��اجاییک��ههممباحثهوهمارزنب��یووصیگردد.امامص��ادقدربیاناینبرابری
علمیمیفرمایند:»فاطمهوعلیدودریایعمیقعلمهستند.«)صدوق، 1362ق، ج1، ص34، 

مجلسی،1403ق، ج24، ص98(
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حضرتعلیدرجمعمسلمینبههمسردانشمندخودافتخارمیکنندکه»صاحب
مصحف«اس��ت؛)صفار، 1404ق، ص200(وفاطمهس��الماهللعلیهانیزبهعلمودانشبینظیر

همسرخویشمباهاتمیکنند.)مجلسی،1403ق، ج36، ص369(
درروایاتمعتبرآمدهاس��تکهدرفاصلهوف��اتپیامبراکرمصلیاهللعلیهوآلهتازمان
ش��هادتحضرتزهراسالماهللعلیها،جبرئیلامینازسویخداوندبردخترنبیاکرمفرود
میآمد،ووبابیانعلوممخزونالهیایش��انراتس��لیمیدادتاحضرتآرامبگیرند.فاطمه
سالماهللعلیها،حضرتعلیراازاینموضوعباخبرساختندوعلیهمهآنسخنان
رانوش��تندومصحففاطمهاینگونهتدوینش��د)کلینی، 1407ق، ج 1، ص238- 241(آیااین
چیزیجزهمکاریوهمراهییکهمسرنمونهدرراستایتعالیورشدبانویخانهباوجود
تمامیمش��کالتومصائبموجودمیباشد؟اندوختهعلمیمصحفآنچنانگستردهاست
کهباگذرزمانورشدعلومبشریبازهمهموارهمرجعیعلمیبرایبزرگتریناندیشمندان
جهان،یعنیامامانمعصومتابهآخرحیاتبشر،میباشد.امامرضانشانههایاماممعصوم
رابرش��مردهومیفرمایند:»یکیازعالمتهایامامایناس��تکهمصحففاطمهنزداوست.«
)صفار، 1404ق، ص27، طبری آملی، بی تا، صدوق، 1413ق، ج 4، ص 419، مجلس��ی، 1403ق، ج 26، 
ص 47(بهدلیلگستردگیدانشاندوختهدرمصحفاستکهحضرتعلیباافتخاربیان
میدارند:»بههمس��رمنکتابیعطاشدهاستکهجزخداوپیامبرهرگزکسیازاینمیزان

دانشبهرهنبردهاست.«)صفار، 1404ق، ص200؛ مجلسی، 1403ق، ج39، ص343(
ازاینروایاتاستفادهمیشودکهعلومحضرتفاطمهتنهامحدودبهعلومدینیونقلی

نبودهوسایرحوزههایعلمیتحقیقاتیرانیزدربرمیگرفتهاست.

3-1-1- آزادی عمل همسر در تکیه زدن بر کرسی استادی
درمکتباسالمخداوندمتعالنسبتبهشانومقامعالمومعلمعنایتخاصیمبذولداشته
وآنانرابرسایرطبقاتممتازساختهاست.حضرتعلینیزمعتقدبودندکهجایگاهمعلم
درش��کلگیریش��خصیتفردهمانندجایگاهپدربودهوازاینرویازارزشواالویکسانی
برخ��ورداراس��ت.لذامیفرمایند:»بهاحترامپدرومعلم��تازجایبرخیزهرچندفرمانروا

باشی.«)آمدی،1366 ش، ص435(
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ازاینرویتحصیلعلموتدریسآندراس��الم،تکلیفیش��رعیوالزامیبودهوطالب
علمپسازاخذمعلومات،خدمتبهمردمواطالعرسانیبهایشانراواجبکفاییمیداند.
براساسچنینکلیاتعاموفراترازجنسیتی،درتاریخاسالمزنانبسیاریافزونبرفراگیری
دانش،برمسندتعلیمنشستهودرفرادهیدانشکوشیدند.)ابن حجر، 1408ق/1988م،ج8، ص 

121؛ الزرکلی، 1989م،ج 3، ص 168(
فاطمهزهراس��الماهللعلیهانیزازاینقاعدهکلیمستثنینبودهومشتاقانتقالدریای
علمخودبهبشریتبودند.شواهدبسیاریوجودداردکهفاطمهزهراسالماهللعلیهاجلسات
عمومیتدریسبرایزنانداشتهاند.)مجلسی، 1403ق، ج43، باب 3، ص46، و ص 66و ص80، و 
نیز ج 2، باب 5، ص8(همچنینزنانبهصورتفردینزدایش��انآمدهوسواالتدینیخودرا
میپرسیدند،وحضرتزهراسالماهللعلیهادرنهایتسعهصدربهسواالتمتعددایشانپاسخ
میدادند.)مجلسی، 1403ق، ج 2، ص 3و ج8، ص180(درهیچیکازاینمواردموجوددرتاریخ
حضرتعلیمخالفتیبافعالیتعلمیاجتماعیحضرتزهراسالماهللعلیهانداشته،و

حتیخانهخودرابهمکانعلمیحضورعلمیبانوانوطالبانعلممبدلفرمودهبودند.
نکتهقابلتعمقوبررس��یآناستکهباوجودچنینظرفیتعلمیباالوآزادیعمل
ازجانبهمس��روجامعهاس��المی،میبایس��تاحادیثفراوانیازحضرتزهراس��الماهلل
علیهانقلش��دهباش��د،درحالیکهچنیننیست!سیرحوادثپسازوفاتحضرترسول
ودگرس��انیصحنهسیاستوبهدنبالآنجریانفرهنگیممنوعیتنقلحدیثوتدوین
آن،وجلوگیریازنش��رفضایلوعلوماهلبیتودرمقابلتبلیغاتگستردهوهمهجانبه
برایجبههمقابلحقواموردیگرموجبشدتنهااحادیثاندکیازایشانبهدستبرسد.
برخیمورخینمعتقدندازایش��انتنها18حدیثدرکتبصحیحوس��ننومسانیدآمده

است.)ذهبی، 1406ق/1986م،ج2، ص 134(

1-2- تاکید بر آموزش دختران 
پدرومادرمظهرخالقیتاهللبودهومنش��أایجادنس��لآتیبش��رمیباشندودرظهورصفت
ربوبیتربالعالمین،مسئولیتتربیتفرزندانخودرانیزبرعهدهدارند.بدینجهت،آنگاهکه
معصومینحقوقفرزندبرپدرومادررابرمیشمرند،یکیازآنهاراحقبرآموزشبیانمیدارند.
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پیامبراکرمصلیاهللعلیهوآلهباعنوان»حق الولد علی الوالد«حقفرزندبرپدرومادر،
ازحقسوادآموزیوآموزشکتابت،)مجلسی، 1403ق، ج74، ص80؛ و ج104، ص92(یاآموزش
کتابس��خنبهمیانمیآورند؛وحضرتعلیدرتفس��یرکتابازحقآموختنبرترین

معارفدرجهانیعنیقرآنناممیبرند.)الرضی، 1378ق، حکمت 399(
درکالمدیگری،پیامبراکرمآنگاهکهازنعماتعظیمبهشتیبربرخیپدرانومادران
سخنمیگویند،ابرازمیدارندگاهایننعماتفوقتصورپدرومادراست.آندوگوینداعمال
م��ابهگونهاینبودهکهالیقاینهمهنعمتباش��یم.خطاببهآندوگفتهمیش��ود:»این
همهنعمتبهجهتتعلیمیاستکهبهفرزندخوددادهاید.تعلیممخزنعلوم،همانقرآن
کریم«)مجلس��ی، 1403ق، ج89، ص268(برهمیناساسحضرتعلیبهتمامیمسلمین
فرمانمیدهند:»مروا اوالدکم بطلب العلم؛فرزندانتانرابهطلبدانشفرماندهید.«)متقی 
هندی،1401ق، ح45953(واضحاستکهاینفرامینعامبودهوتنهابهتعلیمپسراناختصاص

نداردوآموزشابتداییوعالیدخترانراهمدربرمیگیرد.
نکتهقابلتاملآنکهعلیرغمتوصیهبهتعلیمفرزنداناعمازدختروپسر،پیامبررحمت
درکالمیجداگانهبرآموزشدخترانتأکیدخاصمیورزند.بهنظرمیرسدبهدلیلظلمی
کهدرعصرجاهلیتازنظرفرهنگیواجتماعیبردخترانروامیداشتند،وظرفیتویژهنسل
سازیدردختران،پیامبرایشانراشایستهعنایتولطفمضاعفدانستهوخطاببههمه
پدرانومادرانمیفرمایند:»هرآنکهدختریدارداگراوراادبآموزدوتربیتاورانیکوسازد
ونیزبهاوعلمآموزدوبهرهاوراازعلمودانشبسینیکوترقراردهد،نیزازهرآنچهنعمت
کهخدابرآنانارزانیداشتهدخترراهمبهرهمندسازدخداوندآندختررادرآخرتمانعی
ازآتشبرایآنپدرومادرقرارخواهددادوآنانازعذابالهیدرامانخواهندبود«)محمدی 

ری شهری، 1389، ج1 ص 107(
درعملبهاینتوصیه،حضرتعلیودیگرراهبرانبشریت،گویسبقتازعالمیان
رب��ودهوبی��شازهرکسبهآموزشدخترانخودهمتمیگماش��تند.محصولایناهتمام
دردختراناندیش��مندوفاضلائمهاطهارجلوهویژهدارد.دخترانیکههرچندتاریختمامی
تواناییه��ایعلم��یآنانراثبتنکردهاس��تولیبازماندهاوراقتاریخنامبرخیازایش��انرا
بههمراهبعضآموزههاییکهازپدرانخویشبهدس��تآوردهاند،بهیادگارگذاش��تهاس��ت.
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)کلینی،1407 ق. ج2، ص76؛ مامقانی،1423ق، ج3، ص79 و 80(اینمجاهدتواصراراهلبیتدر
آموزشزنانودخترانتابدانجاستکهآمارزنانادیبودانشمندخاندانبنیهاشمویاران

نزدیکایشاننسبتبهدیگرخاندانهابیشترمیباشد.)مشکور 1413ق؛ ص54(

3-2-1- جایگاه  و فعالیت علمی دختران امیرالمؤمنین 
بهعنوانیکنمونهبارز،مقامواس��تعدادوفهمودرایتحضرتزینببهقدریباالس��تکه
ایش��انرابهخاطرهوش��مندیفوقالعادهوقدرتشگرفمدیریتوپاسداریازآرمانهای
اسالم،»عقیلهبنیهاشم«؛یعنیبانویخردمنددودمانبنیهاشمنامیدهاند.ایننامگذاری
خ��ودحاکیازآناس��تکهدرمکتبتربیتیعلوی،زناننهتنه��اازلحاظعقلیومنطقی
ضعیفنیستند،بلکهمیتوانندشاخصعقالنیتودرایتیکدودمانبودهوموجباتافتخار

ومباهاتخاندانخودباشند.
ابوالفرجاصفهانیدرمقاتلالطالبینودرذیلشرححالعونبنعبداهللمیگوید:»مادر
عون،زینبعقیله،دخترعلیبنابیطالبعلیهالسالماست،زینبهمانبانوییاستکهابن
عباسخطبهفدکفاطمهعلیهاالس��المراازاوروایتکردهاس��ت.«)ابوالفرج اصفهانی، 1419 ق، 
ص 111(همچنینش��یخصدوقدرعللالشرایعومنالیحضرهالفقیه،طبرسیدراحتجاجو
عالمهمجلسیدربحاراالنوار،درردیفعالمانیهستندکهخطبهفدکراازحضرتزینبعلیها
الس��المنقلکردهاند.)ص��دوق، 1413ه ق. ج 3، ص 372، ح 1754؛و هم��و 1385ق/1966م ج 1، ص 
289؛ طبرسی،1403ق/1983م، ج 1، ص 5؛ طبری، بی تا، ج 4، ص 71؛ مجلسی، 1403ق، ج 8، ص 114(
بنابراینحضرتزینبدرحدودش��شسالگی،شایستگیحفظخطبهاستداللی،عمیق
وجامعمادرشفاطمهزهراعلیهاالس��المراداش��تهاست،وایننشانهبارزیازرشدفکریو
بلوغاندیش��هوتعقلدختریاستکهدردامانعصمتوطهارتپرورشیافتهاست.زینب
کبریعلیهاالس��المدرآنس��نیننهتنهابهمحتوایخطبهتوجهکرد،بلکهتمامحرکاتو
سکناتمادررادرآنلحظاتبحرانیبرایالگوسازینسلآیندهبهسینهتاریخسپرد.)طبری 

آملی،بی تا، ص 31; ابن طیفور،1420ق/1999م، ص 26؛غروی نایینی، 1375ش، ص226(
دخترواالمقامعلیازهماندورانکودکیشخصیتمعنوی،عرفانیخودرادرگفتار
ورفتارخویشنش��انمیداد.روزیحضرتعلیزینبکبریعلیهاالس��المراکهدختر
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خردس��الیبوددرآغوشخودنش��اندهونوازشکردند.آنحضرتبهویفرمود:دخترم!بگو
»یکی«زینبعلیهاالسالمگفت:»یکی«سپسپدرگفت:دخترم!بگو:»دوتا«زینبسخنی
نگفت.علیفرمود:چراسخننمیگویی؟زینبعلیهاالسالمگفت:بابا!زبانیکهبهگفتن
»یک«آغازسخنکرد،چگونه»دوتا«بگوید؟!علیدخترکبامعرفتخودرابهسینه

چسبانیدهواوراغرقبوسهساخت.)محالتی، بی تا،ج 3، ص 54(
بدینترتیبدخترخردس��البهحاضرینفهماندکس��یکهلببهتوحیدگش��ودهوبه
یگانگیپروردگارش��هادتدادهاس��ت،دیگرنبایدبرایاوشریکیقائلشود.همچنینازاین
روایتمعلوممیش��ودکهعلی،آنمربیکاملبش��ریت،درتربی��تفرزندانخویشاز
روشهایکارآمدتربیتیبهرهمیگرفت.اودرفرصتهایمناس��بوباش��یوههایمتنوعبه
پی��روانخویشمیآموختکهازمهمتریننیازهایکودک،رفعنیازعاطفیاس��ت.محبت،
نوازشواحترامبهشخصیتکودک،نگرانیها،افسردگیهاومشکالتروحیوروانیویرااز
میانبردهواورابهزندگیآیندهامیدوارمیسازد.امیرمؤمنانبافرزندانخویشوبهخصوص
دخترانارتباطعاطفیوکالمیبرقرارکرده،حرفدلآنانراشنیدهوبرایسخنانشانارزش
قائلمیشدوبهاینوسیلهروحیهاعتمادبهنفسوعزترادروجودآنانپرورشمیداد.

پ��سازآنکهامیرالمؤمنینبهش��هرکوفهآمدندوآنج��ارامحلحکمرانيخودقرار
دادند،اندکاندکمردمآنش��هرازفضلوکمالعلميوعرفانيزینبباخبرشدند.ازاین
رو،زنانبهامیرالمؤمنینپیامفرستادند:»شنیدهایمحضرتزینبسالماهللعلیهامحدثه،
عاملهودومینفاطمهاس��تکهمانندمادرشفاطمهسالماهللعلیهاوازهمهجهانیانبرتر
است.اگرشمااجازهفرمایید،برایبهرهبرداریازخرمنعلمودانشاو،بهحضورویمشرف
ش��ویم.حضرتعلیوزینبس��الماهللعلیهاباایندرخواستموافقتکردند،وزنهای
کوفهدرمحفلدرسوتفس��یرقرآنزینبسالماهللعلیهاشرکتمیجستند.)محالتی، بی تا، 

ج 3، ص 57(.
ازظاهرکالمبرخیعالمانچنینبهدستميآیدکهحضرتزینبسالماهللعلیهانیابت
خاصيازطرفامامحس��ینداش��ته،ومردمدرمس��ائلحاللوحرامبهایشانمراجعه
کردهازاوميپرسیدند،تااینکهحضرتسجادبهبودیافتند.همچنینایشانعلممنایاو
بالی��ا)خوابهاوحوادثآینده(راهمچونبعضازیارانحضرتعلي،مانندمیثمتمار
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ورش��یدهجريو...ازحضرتفراگرفتهودرضمناسراريبیاننمودهاند.)محالتی، بی تا ج3، 
ص40؛ کحاله، 1982م، ج2، ص91؛سید محسن امین، 1403ق/1983م ج7، ص137(

ازفرمایشحضرتس��جادک��هبهآنحضرتفرمودهبودن��د:»ايعمهتوبحمداهلل
دانش��مندبدونآموزگاروفهمیدهبدونآموزندههستي.«)قمی، 1331ش، ج1، ص298(چنین
برداشتمیشودکهحضرتزینبسالماهللعلیهاملهمهومحدثهبودهاندیعنيبهایشانالهام
ميشدهاستوعلمایشانازعلملدنيوآثارباطنيناشیميباشد.)رحمانی همدانی،1378ش، 
ص 862(همچنینبهداللتمس��تقیمروایاتفاطمهدخترعل��یبنابیطالبعالوهبر
محدث��هبودن،درمقامفقاهتقرارداش��تهودراحکامزنانمتخص��صبودهاند.)خلیل جمعه، 

1414ق/1994م، ج 1، ص 185(

1-3- ارتقای سطح علمی بانوان خدمتکار خانه
عنایتمعصومانبهعلمآموزیزنانتاجاییاس��تکهنامتعدادیازبانوانکهدرمنزلاین

اساتیدبهخدمتمشغولبودهاندنیزدرزمرهایندانشآموختگانذکرشدهاست.
فضهخادمهحضرتفاطمهزهراءس��الماهللعلیها،شایس��تهبانوئیاس��تکهس��عادت
خدمتگ��زاریوفرمانب��رداریمقامعصمتکبریراداش��تهودرکان��ونتربیتاینخانواده
ملکوتیرشدیافتهوساختهشدهاست.تابدانجاکهدرتفاسیرازجملهمجمعالبیانمرحوم
َعاَم َعَلی ُحبِِّه ِمْسِکیًنا َوَیِتیًما  طبرس��یوبرخیروایات،ویمشمولآیهمبارکه:»َویُْطِعُموَن الطَّ
َوَأِسیًرا«1میباشد؛کهبهپیرویازسرورانخویشسهروزمتوالیروزهراجزبهآبنگشودو

سهمغذایخودرابهمستمندانبخشید.
باتوسعهشرایطاقتصادیمدینهالنبی،اینامکانحاصلمیشودتابیتحضرتعلی
نیزدارایخدمتکارشود.فضهزنیاستکهپسازمدتها،ازسرزمینشرکبهدرونجامعه
اسالمیراهیافتهودرخانهاینزوجدانشمندمأواگزیدهاست.فضهچندسالیبیشدرخانه
فاطمهزهراعلیهاالسالمزندگینکردهاست.دراینمدتنیزوظیفهاوکمکبهکدبانویخانه
ب��وده؛خانهایکهبهدلیلحضورچهارکودکخردس��ال،کمبودامکاناتزندگیوموقعیت

حساساجتماعیسیاسیمردخانوادهجهتحضوردرجنگهاو...،زحمتبسیاردارد.

1. انسان 8
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پرسشایناستکهسیرهورفتاراهلبیتبافضهچگونهبودهاستکهدرهمینمدت
کوتاه،فضهآنچنانعالمبهکتابآس��مانیگردیدکهبیشازبیس��تس��ال،هرچهازاو
پرسیدند،باتسلطتمامبهمباحثقرآنی،مناسبباهرموضوعی،بهآیهایازقرآنپاسخداد؟
ماجرایسفرحجاووجوابهایقرآنیشبهسؤاالتابوالقاسمقسریمشهورترازآناستکه
الزمبهذکردراینمقالباشد.)ابن حجر، 1415ق، ج4، ص376؛محالتی، بی تا،ج2، ص 313 تا 326(
مقامعلمیعرفانیفضهتاحدیباالس��تکهامامفضه،حضرتعلی،زبانبهدعای
دوس��تدار،پیرووفرمانبرخویشگش��ودهوازرویمحّبتفرمودند:»الّلهم بارک فی فضتنا؛

خداوندا!بهفضهمابرکتعنایتفرما«)محالتی، بی تا، ج 2، ص 324(.
دان��شفقاه��تفضهتابدانجابود،کهعم��ربنخطابدرحقاوگفت:»َش��ْعَرٌة ِمْن آِل 
.یکرشتهمویآلابیطالبفقیهتروداناترازتمامقبیلهعدیاست.« اَبی طالٍِب اَْفَقُه ِمْن َعِدیٍّ

)الحسون، 1421ق، ص 594؛ محالتی، بی تا، ج 2، ص 317؛کجوری مازندرانی، 1392ش، ص 250(
فضهآنچنانمحرمرازخاندانوالیتشدهبودوایشاناورادرغموشادیخویششریک
میدانستند،کهچونهنگامتشییعجنازهپیکرپاکدختپیامبرخدافرارسید،امیرالمؤمنین
علیعلیهالسالمفرمود:»فاطمهازمنپیمانگرفتهاستکهچونجانشازدنیاپرکشید،هیچ
کسراخبرنکنمجزامسلمههمسررسولخدا،امایمنوفضه،وازمردانحسنین،سلمان

فارسی،عماریاسر،مقداد،ابوذروحذیفه.«)مجلسی، 1403ق، ج 78، ص 310(
فض��هپسازتحملمس��تقیموقایعتلخپسازرحلتپیامبراکرموش��هادتمظلومانه
حضرتزهرا،هیچگاهدس��تازروشنگریبرنداشتوهمیشهوهمهجا،دربیانظلمیکه
براهلبیترفت،سفارشیکهرسولخدادربارهآنانفرمود،وجایگاهیکهنزدخداداشتند،

میکوشیدومردمرابهعشقوپیرویازایشانفرامیخواند.)محالتی، بی تا، ج 2، ص 316(

4- ترویج عمومی دانش و آموزش عالی بانوان در جامعه
درس��یرهعلویمبارزهباجهلوبیس��وادیزنانومرداندراولویتبود.اصرارامامبهاین
بودکهجهلراریش��هکننمودهوعلمحقیقیرابهجایآندرمغزهاجایگزینس��ازند.امام
علیعلیهالسالمدرخطبهایذکریازآلمحمدصلیاهللعلیهوآلهنمودهومیفرمایند:»آنان
حیاتعلمومرگجهلاند،آنانکهحکمشانشماراازعلمشانوخاموشیشانازگفتارشانو
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ظاهرشانازباطنشانآگاهمیسازد.«)الرضی، 1378ش خطبه 147(دراینعبارتزندگیکسی
»عیشعلم«خواهدبودکهتمامزندگیشمصروفعلمشود،ووسایلتحصیلعلمرافراهم
کند،اهلعلمراتشویقکندوآنهارابزرگشماردوراهبهکویعلمبرایهمهبازکند.از
اینرودربارکوفهدرعهدامامعلیهالس��الممملوازعلموتعلمبودهوش��عاععلمشتاامروز
میتابد.چهنشانیبهترازنهجالبالغه،کهجمعآوریاندکیازبسیارکوفهاست؛وتاکنونمانده

وهنوزستارهوارمیدرخشدوبرهمهتفوقدارد.
مکتبعلویتنهابهتربیتوآموزشظاهریوارائهآماربسندهنمیکرد،بلکهعلومحقه
الهیآنچناندروجودمردانوزنانمجاهدآنعصررسوخکردهبود،کهبیاناتوگفتارشان
اگرچهاندکنقلشد،ولیدرطولتاریخماندگارماند.علمیکهتنهابهعقولمحدودنمیشد
بلکهقلوبرانیزدرنوردیدهوتااعماقجانانسانهانفوذمیکرد.درواقعآموزشعالیزنان
درعصرعلویکیفیتیبینظیرداش��ت.درب��ابکمیتنیزنمیتوانبهطورقطعاظهارنظر

نمود،چراکهآماردقیقزنانفرهیختههموارهجزوگمشدههایتاریخاست.

5- تنوع آموزش عالی زنان در عصر علوی
آموزشعالیوتعلیمزنانتنهابهعلومخاصدینیمحدودنمیشد؛بلکهدرهرعرصهایکه
جویندهوطالبعلمیوجودداشت،امکانبهرهوریازدریایبیکرانعلمعلویموجودبود.

5-1- عرصه ادبیات و علوم بالغی
درعرص��هادبیاتوعلومبالغ��یدرمیانیارانپیامبروزنانطرف��دارحضرتعلینام
اینزنانادیبواندیش��مندبیشازدیگرانبهچشممیخورد:»ام ذر«همسرابوذرغفاری،
»خنس��اء«شاعرهمشهور،»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«)مشکور،1413ق، ص 45(
ش��رحسخنرانیهایغراوخطبههایبلیغبرخیازاینبانواندرشرایطحساسجنگی،
درراستایروشننمودنحقوتهییجسپاهیانحضرتعلی؛ودفاعجانانهوهمهجانبه
ایشانازمکتبتشیعدردربارمعاویه،درحالیکهمعاویهدراوجقدرتظاهریدنیاییخویش
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قرارداشت،بهطورمفصلدرتاریخآمدهاست.اینتبلیغاتآنچنانپرمحتواوتاثیرگذاربود
کهنهتنهاسپاهیانجبههعلوی،بلکهدشمنانرانیزتحتتاثیرقرارمیداد.دلیلاینادعاآن
استکهحتیخودمعاویهکلمهبهکلمهاینخطاباتواشعارراحفظبودهوعنوانمینمود.
)الضبّ��ی، 1403 ق /1983 م، ص 44؛ اب��ن طیفور، 1420ق/1999م. 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 
امی��ن، 1403 ق /1983 م، ج 3، ص 475؛ م��دّرس تبری��زی، 1326ش،ج 8، ص 288؛ محاّلتی، بی تا، ج 
3، ص 366(نتیجهمهمجلس��اتروش��نگریاینزناندردربارمعاویهاعترافمعاویهبهاین
بودکهتربیتوس��یرهعلویاس��تکهچنانزنانبصیرودانشمندیرامیپروراند.)محالتی، 
بی تا، ج 4، ص 383؛ حکیمی، 1403ق/1983م،ص 324؛ الحس��ون، 1421ق، ج 3، ص325؛ ابن طیفور، 

1420ق/1999م. ص103(
تنهاایننکتهالزمبهذکراستکهشمارغالباینبانوانازاقشارمعمولیجامعهوحتی
ازشهرهاییغیرازمدینهبودند،واینگونهنبودکههمانندزنانخانداناهلبیتدرارتباط
مس��تقیمبامعصومینبودهوتحتتربیتبالواس��طهایشانباش��ند.بلکهایناوجفراگیری
علمآموزیدرمکتبعلویاس��تکهآنچنانموجبارتقایزنانحتیزنانمعمولیجامعه
میش��ود،کهعالوهبرتس��لطبهاصولومبانیشرع،درحیطههایتخصصیعالینیزکسب

معرفتکرده،وحسبنیازبهصورتعملیدرجامعهازتخصصایشاناستفادهمیشود.

5-2- عرصه روایت و نقل احادیث
درراستایفراگیریاحادیثونقلآنها،زنانعصرعلویباوجوداختناقشدیدوممنوعیت

نشراحادیثاهلبیتبسیارفعالبودهونقشمهمیدرانتقالفضایلاهلبیتداشتند.
باپژوهشدررجالش��یخطوسیکهمتقدمترینکتاببرایشناختاصحابمعصومان
است،بهدستمیآیدکهشیخ،445مردراویوسهزنراویحدیثازآنحضرتمعرفی
مینمایند.)الطوسی،1415 ق، ص 57-89(لیکنبابررسیبیشتراحادیث،نامبیستویکتن
تناززنانراویحدیثازامامعلیآش��کارمیشود.)خلیل جمعه،1412ق/1996م، ج 2، ص 
194 و 225؛ و ج1، ص174؛ اب��ن االثی��ر،1285ق، ج5، ص396؛ خلیل جمع��ه، 1414ق/1994م، ج1، 

ص182؛ ابن سعد، 1388ق/1968م، ج8، ص465(
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شرححال،فضائل،ایمان،سخنانوفعالیتهایاینبزرگزنانتاریخ،نشانمیدهدکه
هریکازایش��ان،نقطهعطفیدرایفاینقشزندراس��المبودهاند.اینراویان،زمانیگفتار،
رفتار،ک��رداروفضائ��لعلیبنابیطالبرامتذکرمیش��دندکهجامعهاس��المیدچار
اختناق،جعلوتزویرحدیثوسبامیرالمؤمنینبود.بنابراین،نقشنقلهایایشاندرمقابله

باشرایطآنزمان،بسیارآشکاروغیرقابلانکاراست.

5-3- عرصه فقاهت و بیان احکام 
زن��اندرمکتبعلویقلههایفقاهترانی��زدرنوردیدند.تفاوتعمدهفقهبانقلحدیثدر
حصولقوهاس��تنباطونقدوتحلیلواس��تخراجحکمازحدیثاس��ت.ازآنجاکهضرورت
اجتهادصحیح،ومنبعثازآیاتوروایاتصحیحهپسازرحلتپیامبربیشازپیشآشکار
شد؛زنانیاندیشمندوفرزانهدراینحوزهتربیتشدندکههمانندمردانوبلکهبهترازایشان
بهاس��تنباطاحکاممیپرداختند.نمونهبارزاینموضوعحضرتفاطمهسالماهللعلیهابودند.
ایش��اندرمواقعلزومبرمس��ندقضاتکیهزدهوبااس��تنادبهآیاتوروایاتبهصدورحکم
میپرداختند.چنانکهدوزنکهدرموضوعیاختالفداش��تند،نزدایش��انآمدهوطرحدعوا

کردند؛وحضرتبینآنهاداوریوقضاوتفرمود.)فهیم کرمانی، 1371ش، ص212(
امایمنفقیهدیگریاستکهدرمکتبحضرتزهراسالماهللعلیهادانشآموختهبود.

)کحاله، 1982م، ج1، ص 127؛ ابن حجر، 1408ق/1988م، ج8، ص 212(
ذهبیمعتقداستامسلمهازفقهایصحابهبودهویکیازسیزدهنفریاستکهصحابهدر
فتوابهاورجوعمیکردند.امس��لمهبهخصوصدرموردفقهزنان)احکامرضاع،طالقوعده(

خبرهومتخصصبود.)ذهبی، 1406ق/1986م، ج2، ص203؛ خلیل جمعه،1417ق/1996م، ص246(
دخترامس��لمهبانام»زینببنتابیس��لمه«نیزفقیهزبردس��تیبود.ازابورافعنقل
ش��دهاس��تکهاوفقیهمدینهبود.ابنعبدالبراورافقیهترینزنآنعصربرمیشمرد.)خلیل 
جمعه،1412ق/1996م، ج 2، ص177(رایاینبانودرموردساقطبودنزکاتاززیورآالتزنانه

نقلشدهاست.)بهادر، 1301ق،ص 384(
زنانیکهازایشاننامبردهشدازجملهبانوانیبودندکهدرفقهسرآمدبودند؛امابودندزنان
معمولیجامعهکهبهدرجاتعالیفقاهتنرس��یدهبودند،ولیازفهمقرآنواحکامبیبهره
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نب��ودهوحت��یدرمواردیکهخلفاقوانینیمخالفاح��کامدینوضعمیکردند،بهمخالفت
میپرداختند.)القرطبی،بی تا، ج5، ص99؛ الحصین احمد، 1981م؛ ص20؛ الجویر، 1416ق؛ ص68(

5-4- عرصه داروسازی و پزشکی
درعصرعلویاینامکانبرایزنانوجودداش��تتادرس��ایرزمینههایتخصصیعلمینیز
رشدوپیشرفتداشتهباشند.بهعنواننمونهحضرتعلیبهخانمیبهنامحبابه،حکم
حرمتاس��تفادهازبرخیداروهارافرمودند،کهنش��انازداروسازبودنآنخانمدارد.)کلینی، 
1350ش، ج3، ص181؛ مجلسی، 1403ه ق، ج63، ص487، و ج80، ص133 و ج96، ص118 و 197 و 

ج59، ص85 � 86؛ الطوسی، 1390ق، ج3، ص189؛ صدوق، 1385ق/1966م،ص303(
همچنینبهبرخیازخانمهاییکهدرزمینهپزش��کیمش��غولبهکاربودند،روشهای
تش��خیصبیماری،ونحوهدرمانبرخیامراضراآموزشمیدادند.)مجلسی، 1403ه ق، ج59، 
ص173 و 266 و 88 و 89 و 122 و 294 � 299 و 166 � 168 و 156، ج92، ص151 � 150، ص149، 

ج46، ص631؛ ابن عبد البر 1415ق، ج4، ص456؛ االربلی، 1426ق، ج1، ص173(

5-5- عرصه نظامی و جنگ آوری
ازجمل��هویژگیهایبارزحکومتعلویتعلیموتربیتجامعآحادمردماعماززنومرد،و
استفادهمناسبوبهجاازاینظرفیتآموزشدیدهدرمواقعموردنیازبود.یکیازاینموارد،
حضورزنانتعلیمدیدهایبودکهباپوشیدنلباسمردان،درهیبتنظامیانمردظاهرشده،

وعایشهراپسازجنگجملتامدینههمراهیومشایعتنمودند.
اینجریانروش��نمینمایدکهدرحکومتعلویالزماس��تتازنانمستعدنیزعالوهبر
مردانتعلیماتنظامیببینند.چراکهگاهشرایطجنگیبهگونهایرقممیخوردکههمانند
مثالمذکور،کارتنهابهدس��تزنانبهاتماممیرس��د.دراینجریانهرآیینهامکانداشت
کهدرمس��یرمدینهکاروانعایش��هموردتعرضوتجاوزقراربگیرد.لذاالزمبودکهاینزنان
تعلیماتمکفیرادیدهباش��ند،تابتوانندبهموقععکسالعملنظامیمناس��بیراازخود

نشاندهند.
عليرغمتماماینخدماتوگذش��تهاکهخودعایش��هاقراربرآنهاداشت،زمانيکه
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بهمدینهرس��یدبابگلهمنديازامیرمومنانرابازکردوگفت:»ويهمس��ررسولخدارا
همراهمردانينامحرمبهس��ويمدینهفرس��تاد.«اماپسازآنکهمتوجهش��دهمراهانو
محافظانشزنانيدرلباسمردبودهاندش��رمندهش��دوگفت:»خدافرزندابوطالبراپاداش
نیکدهدکهحرمترس��ولخدارادربارهمنرعایتکرد.«)ابن ابی الحدید، 1404ق، ج 1، ص 

63؛ الطبری، بی تا، ج 1، ص 718(.

نتایج
آنچهازس��یرهورفتارحضرتعلیدرخصوصجایگاهعلمیزنانبهدس��تمیآید،.1

وجوبتعلیموتعلمبانواندرجامعهبراساسیکسیستموالگویجامعاست،کهتمامی
سطوحآموزشزنانرامعناداروهدفمنددرنظرمیگیرد.

درسیرهعلوینهتنهابانوانازلحاظعلمیومعرفتیناتوانومادوننیستند،بلکهارتقای.2
علمومعرفتزنانباتوجهبهنقشتربیتیغیرقابلانکارایش��ان،موجباتتحولورش��د

فرهنگیومعرفتیجامعهراپدیدمیآورد.
دراینمدلآموزشوتعالیبانوانازخانهشروعشدهوتمامیافرادخانوادهدرقبالعلم.3

آموزیزنانمسئولومکلفبههمراهیهستند.نتیجهاینبسترعلمیخانگی،درخشش
بینظیرعلمیهمسران،دخترانوحتیخدمتکارانخانداناهلبیت،وثبتاینجایگاه

علمیدرتاریخ،علیرغمتمامیموانعاست.
عرصهفعالیتعلمیزناندرجامعهنیزمحدودنبودهوبراس��اسهمانالگویجامع،نه.4

تنهادرعرصهعلومدینی،بلکهحس��بنی��ازدرعرصههایمختلفعلمیزنانتوانمندی
تربیتمیگشتند،بهطوریکهجامعهپذیرایظرفیتعلمیایشانبودهوازدانشایشان

استفادهمیکردهاست.
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منابع
قرآن کریم -
آمدی، عبد الواحد بن محمد، تصنیف غرر الحکم و دررالکلم، محقق: درایتی، مصطفی، قم:مرکز  -

النشر التابع لمکتب االعالم االسالمی، 1366 ش
ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبه اهلل، شرح نهج البالغة البن أبی الحدید، محقق ابراهیم، محمد  -

ابوالفضل، قم: مکتبه آیة اهلل المرعشی النجفی،  1404ق
ابن االثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن ابی الکرم، اسد الغابه فی معرفة الصحابه، مصر: جمعیه  -

المعارف المصریه، 1285ق 
ابن حجر العسقالنی الشافعی، ابوالفضل شهاب الدین احمد بن علی، فتح الباری فی شرح صحیح  -

البخاری، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1408ق/1988م
ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، بیروت:  دار صادر، 1388ق/1968م -
اب��ن طیفور، ابوالفضل احمد بن ابی طاهر، بالغات النس��اء، تحقیق: یوس��ف البقاعی، بیروت:  -

داراالضواء، 1420ق/1999م. 
ابن عبد ربّه، احمد بن محمد، العقد الفرید، تحقیق مفید محّمد قمیحه، چ هشتم، بیروت: دارالکتب  -

العلمیة، 1407 ق /1987 م
ابن عساکر، ابو القاسم علی بن حسن بن هبة اهلل شافعی دمشقی، تاریخ مدینه دمشق، بیروت:  -

دار الفکر، 1415 ق
ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، مقاتل الطالبین، تحقیق: احمد صقر، بیروت: موسسه االعلمی  -

للمطبوعات، 1419 ق
ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبد اهلل، معرفة الصحابه، محقق: ش��افعی، محمد حس��ن اسماعیل،  -

بیروت، دارالکتب العلمیه، 1422ق
اربلی، ابی الحسن علی بن عیسی بن ابی الفتح، کشف الغّمه فی معرفة االئّمه، قم: مرکز الطباعة  -

والنشر للمجمع العالمی الهل البیت، 1426ق.
االمین، السید محسن، اعیان الشیعه، تحقیق و اخراج: االمین، السید حسن، بیروت: دارالتعاریف  -

للمطبوعات، 1403ق/1983م 
البخاري الجعفي، محمد بن إس��ماعیل، صحیح البخاري المس��می بالجامع المس��ند الصحیح  -



95
هار

 /ب
48

ره 
ما

 ش
ج /

نه
ه ال

نام
صل

ف

38

المختصر من أمور رس��ول اهلل صلی اهلل علیه وسلم وسننه وأیامه،شرح محب الدین الخطیب، 
بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا

البالذری، أحمد بن یحیی بن جابر، انساب االشراف، ج2، تحقیق: محمدباقر محمودی، بیروت:  -
مؤسسة األعلمی للمطبوعات،1394ق/1974م.

بهادر، سید محمد صدیق حسن خان، حسن االسوه بما ثبت اهلل و رسول فی النسوه، چاپ هند،  -
دارالرائد العربی، 1301ق

جواد، علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم، چاپ اول، بیروت، دارالعلم للمالیین، 1970م -
الجویر، ابراهیم بن مبارک، عمل المرأه فی المنزل و خارجه، ریاض، مکتبه العبیکان، 1416ق -
الحرالعاملی، محمد بن الحس��ن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تحقیق عبدالرحیم  -

الربانی الشیرازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
الحسون، محمد؛ مشکور، ام علی؛  اعالم النساء المؤمنات، تهران: اسوه، 1421ق -
الحصین، احمد، المرأه و مکانتها فی االسالم، بی جا، مکتبه االیمان، 1981م  -
حکیمی، محمد رضا، اعیان النساء عبر العصور المختلفه، بیروت: موسسه الوفاء، 1403ق/1983م  -
خلیل جمعه احمد، نساء اهل بیت فی ضوء القرآن و الحدیث، دمشق و بیروت:الیمامه للطباعه  -

و النشر و التوزیع، 1417ق/1996م
خلیل جمعه، احمد، نس��اء من عصر التابعین، دمش��ق و بیروت: دار ابن کثیر للطباعه والنشر و  -

التوزیع، 1414ق/1994م
خلیل جمعه، احمد، نس��اء من عصر النبوه، دمش��ق و بیروت: دار ابن کثیر للطباعه والنش��ر و  -

التوزیع، 1412ق/1996م
الذهبی، ش��مس الدین ابو عبد اهلل محمد بن احمد، سیراعالم النبالء، بیروت: موسسه الرساله،  -

1406ق/1986م 
رحمانی همدانی، احمد، فاطمه الزهرا بهجه قلب المصطفی،تهران، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر،  -

1378ش
رشید رضا، محمد، حقوق النساء فی االسالم، ط1، بیروت: داراالضواء، 1410ق -
الرضی، الس��ید ابوالحسن محمد بن الحس��ین، نهج البالغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران،  -

انتشارات علمی فرهنگی، چاپ چهاردهم، 1378ش



39

وی
عل

ره 
سی

تو 
 پر

در
ن 

نوا
ی با

لم
ی ع

عال
ت

الزرکلی، خیر الدین، االعالم قاموس تراجم الشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و  -
المستشرقین، بیروت، دار العلم للمالیین، 1989م

صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد)ص(،محقق: کوچه باغی، محسن  -
بن عباسعلی، قم: مکتبه آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی، 1404ق

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

الطبرس��ی، ابو منصور احمد بن عل��ی بن ابی طالب، االحتجاج، بیروت: منش��ورات االعلمی،  -
1403ق/1983م

الطبرس��ی، فضل بن حس��ن، اعالم الوری باعالم الهدی، ج1، قم: مؤسس��ة آل البیت الحیاء  -
التراث، 1417ق. 

طبری آملی، محمد بن جریر، دالئل االمامه، قم: دارالذخایر، بی تا -
الطبری، ابو جعفر محمد بن جریر، دالئل االمامه، النجف االشرف: مطبعه الحیدریه و مکتبتها،  -

1383ق/1963م
الطبری، ابوجعفر محمد بن جریر، تاریخ الطبری )تاریخ االمم والملوک(، تحقیق محمد ابوالفضل  -

ابراهیم، مصر دارالتعارف، بی تا
الطوسی، محمد بن الحسن، تهذیب االحکام، تهران: دارالکتب االسالمیه، 1390ق -
الطوسی، محمد بن الحسن، رجال الطوسی، محقق: قیومی اصفهانی، جواد؛ قم: جامعه مدرسین  -

حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی،1373ش
عسقالنی، ابن حجر، االصابه فی تمییز الصحابه، تحقیق: عادل احمد عبدالموجود، علی محمد  -

معوض، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1415ق.
عسکری، مرتضی، نقش عایشه در تاریخ اسالم، ترجمه کرمی محمد جواد، قم: موسسه علمی  -

فرهنگی عالمه عسکری، 1390 ش
عکبری بغدادی، ابو عبداهلل محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی معروف به ش��یخ مفید،  -

اإلرشاد فی معرفة ُحَجج اهلل َعَلی العباد، بیروت، مفید، 1414 ق.
عالمه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر،کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین، محقق: درگاهی،  -

حسین،تهران: وزاره الثقافه و الرشاد االسالمی، 1411ق
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غروی نایینی، نهله، محدثات شیعه،تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1375ش -
فّواز العالمی، زینب بنت علی بن حسین، معجم اعالم النساء المسمی بالّدر المنثور فی طبقات  -

ربّ��ات الخدور، تعلیق محّمد امین ضنّاوی، بیروت: منش��ورات محّمد علی بیضون، دارالکتب 
العلمیه، 1420 ق /1999 م

فهیم کرمانی، مرتضی، زن و پیام آوری، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1371ش -
فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، محجه البیضاء فی تذهیب االحیاء، مصحح: غفاری، علی  -

اکبر، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1376ق
القرطب��ی المالکی، ابو عمر یوس��ف ب��ن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر، االس��تیعاب فی معرفه  -

االصحاب، تحقیق علی محمد معوض و عادل احمد عبد الموجود، بیروت: دار الکتب العلمیه، 
الطبعه االولی، 1415ه ق

ال ج ام ع الح ک ام ال ق رآن  - االن ص اری؛  اح م د  ب ن  م ح م د  ع ب دال ل ه  اب ی  ال ق رط��ب ی، 
 )تفسیرالقرطبی(، تحقیق عبدالرزاق المهدی. بیروت، دارالکتاب العربی، بی تا         

القمی )شیخ صدوق(، محمد بن علی بن حسین بن بابویه،،الخصال، مصحح: غفاری، علی اکبر،  -
قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1362ق

القمی )شیخ صدوق(، محمد بن علی بن حسین بن بابویه، ثواب االعمال و عقاب االعمال،محقق:  -
حسن زاده، صادق، تهران: ارمغان طوبی، 1382ش 

القمی )ش��یخ صدوق(، محمد بن علی بن حس��ین بن بابویه، علل الشرائع، مقدمه: بحر العلوم،  -
محمد صادق، نجف: مکتبه الحدریه و مطبعتها، 1385ق/1966م

القمی )شیخ صدوق(، محمد بن علی بن حسین بن بابویه، معانی االخبار، تصحیح و تعلیق: علی  -
اکبر الغفاری، قم: مؤسسة النشر االسالمی، 1379ش. 

القمی )ش��یخ صدوق(، محمد بن علی بن حس��ین بن بابویه، من ال یحضره الفقیه، قم، مؤسسه  -
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم، 1413ه ق.

قمی، شیخ عباس، منتهی اآلمال،تهران: انتشارات علمیه اسالمیه، 1331 ش -
کحاله، عمر رضا،  اعالم النساء، بیروت: موسسه الرساله، 1982م -
کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب، اصول الکافی، تهران: دارالکتب االس��المیه، چاپ چهارم،  -

1407 ق.
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کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب، الفروع من الکافی، تهران: دارالکتب االسالمیه،1350ش. -
کجوري مازندراني، محمد باقر، فاطمه زهرا علیها السالم این گونه بود)خصائص فاطمیه(،محقق:  -

حسن زاده، صادق، تهران: انتشارات اندیشه هادی، 1392ش
مامقانی، عبد اهلل، تنقیح المقال فی علم الرجال، محققین: مامقانی، محمد رضا و محی الدین، قم:  -

موسسه آل البیت الحیاء التراث،1423ق
متقی هندی، علی بن حسام الدین، کنز العمال فی سنن األقوال و األفعال، محقق، بکری حیانی،  -

صفوة السقا، بیروت: مؤسسة الرسالة، چاپ پنجم، 1401ق.
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 الکتاب  -

االسالمیه، بی تا
م��دّرس تبریزی، محّمد عل��ی، ریحانة األدب فی تراجم المعروفین بالکنی��ة او اللقب، تهران:  -

کتابفروشی خیام، 1326ش
مشکور، ام علی، اشعارالنساءالمومنات، قم: سعید بن جبیر، 1413ق  -
المعافری المالقی، ابی الحس��ن علی بن محمد، الحدائق الغناء فی اخبار النساء تراجم شهیرات  -

النساء فی صدر اإلسالم، تحقیق: الطیّبی، عائدة، لیبیا و تونس: الدار العربیة للکتاب، 1398 ق 
1997 م

نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبه، مصحح: غفاری، علی اکبر، تهران: مکتبه الصدوق، 1399ق  -
یعقوبی، احمد بن اس��حاق، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمدابراهیم آیتی، تهران: شرکت انتشارات  -

علمی و فرهنگی، 1378.
یموت، بش��یر، شاعرات العرب فی الجاهلیة و االس��الم، تحقیق عبدالقادر محّمد مایو، حلب:  -

دارالقلم العربی، 1419 ق /1998 م


