
 آموزش زنان در صدر اسالم

 قسمت دوم

 نعمت اهلل صفرى

 ـ زنان صحابى در جايگاه استادى3

پس از رحلت پيامبر اكرم)ص( و نياز جامعه اسالمى به احاديث آن بزرگوار كه از آن به سنت نيز تعبير مى شد,   

گرفتند, و حتدى در دوره   اصحابى كه احاديث فراوانى از آن حضرت)ص( شني,ه بودن,  در جايگاه خاصى قدرار  

عمر كه سختگيرى خاصى نسبت به نقل و ت,وين روايات معمول ش,ه بود  از آنجا كه او نقل روايدات فقىدى را   

 ( اين جايگاه محفوظ مان,.1اجازه مى داد )

در اين ميان زنان صحابى به ويژه آنانكه به واسطه موقعيدت نسدبى يدا سدببى خدود روايدات بيزدترى از پيدامبر         

ص( شني,ه بودن,  مورد توجه خاص اصحاب ديگر و نيز مسلمانانى كه پيدامبر اكدرم)ص( را درن نكدرده    اكرم)

 بودن,  قرار گرفتن,.

اين زنان خود نيز احساس وظيفه نموده و تعليم را سرلوحه اعمال خود قرار دادن,. از ميان اين زنان مدى تدوانيم   

م,ت فراوانى پس از رحلت پد,ر بزرگدوارد در ايدن دنيدا     به حضرت فاطمه زهرا)س( اشاره نماييم كه با آنكه 

نزيست  اما در همين م,ت كم دست از تعليم برن,اشت و معارف اسالمى را عالوه بدر آنكده بده فرزند,ان خدود      

همچون حسن و حسين عليىماالسالم ياد مى داد  بلكه حتى زندان صدحابى همچدون ام سدلمه  عايزده  سدلمى       

 (2ضرت)س( روايات پيامبر اكرم)ص( را مى شني,ن,.)همسر ابى رافع نيز از آن ح

همچنين تع,ادى از اصحاب پيامبر اكرم)ص( همچون سدلمان  جدابر بدن عبد,اص ان,دارى  ابوايدوب ان,دارى         

ابوسعي, خ,رى  ابوهريره  سىل بن سع, ساع,ى  عباس بن عب,المطلب  عب,اص بن عباس و عب,اص بدن مسدعود   

( كه اين احتمال وجود دارد بعضى از آنىدا بده واسدطه    3فاطمه)س( معرفى ش,ه ان,) به عنوان راويان از حضرت



روابط نسبى و يا نزديكى فراوان به حضرت علدى)((  بعضدى از روايدات را مسدتقيما از زبدان حضدرت فاطمده        

 زهرا)س( شني,ه باشن,.

 ( مىآم,ن,.زنان م,ينه نيز گاه و بى گاه براى پرسي,ن مسايل شرعى خود به نزد آن حضرت)س

در گزارشى چنين آم,ه كه يكى از اين زنان سواالتى را از حضرت)س( پرسي, تا آنكه تع,اد پرسزىاى او بده ده  

رسي, و او خجالت زده ش, و گفت: ))اى دختدر پيدامبر خد,ا)ص( ديگدر بده شدما زحمدت نمدى دهدم.(( امدا           

ابى يقدول: ان علمدش شديعتنام امتندا       حضرت)س( در جواب او فرمود: ))هاتى و سلى عما ب,الك ... انى سمعت

 ;يحزرون فيخلع عليىم من خلع الكرامات على ق,ر كثره علومىم وج,هم فى ارشاد عباد اص ...

بيا و هرچه خواستى بپرس ... من از پ,رم شني,م كه مى گفت: دانزمن,ان پيدرو مدا هنگدامى كده در روز قيامدت      

يز كوشش آنىا در راهنمايى بن,گان خ,ا به آنىدا خلعتىداى كرامدت    محزور مى شون,  به ان,ازه دانزىاى آنىا و ن

 (4داده مى شود.(()

در همين روايت  حضرت)س( پاداد جواب دادن به اين سواالت را به پاداد شخ,ى تزبيه مى كن, كه بدراى  

براى آن ذكر  حمل بارى سنگين تا پزت بام  ص, هزار دينار دريافت مى كن, و بلكه در ادامه پاداشى بسيار فراتر

 (5مى نماي, كه قابل شمارد با مقياسىاى دنيوى نمى باش,.)

هجرى( و همچنين به علت دورى مدردم   55عايزه همسر پيامبر اكرم)ص( به واسطه عمر طوالنى خود )تا سال 

 از اهل بيت ع,مت عليىم السالم به واسطه فزارهاى سياسى  و نيز به علت جايگاه اجتماعى ويژه اد در ميان

اهل سنت و همچنين با توجه به آنكه در سنين پايين با پيامبر اكرم)ص( ازدواج كرده و توانسته بدود بسديارى از   

روايات آن حضرت)ص( را حفظ نماي,  توانست نقش بزرگى در تكوين سنت پيدامبر اكدرم)ص( در ندزد اهدل     

 سنت ايفا نماي,.

مكثر يعنى روايانى كه بيش از هزار ح,يث نقل كرده  ( است كه با عنوان راويان6او يكى از هفت راوى صحابى)

روايدت در   174روايت شمارد كرده ان, كه از ايدن تعد,اد     2212ان,  معرفى ش,ه است كه تع,اد روايات او را 

روايت او را به تنىايى نقل كرده است. همچنين عدالوه بدر آن     54هر دو صحيح مسلم و بخارى آم,ه و بخارى 



 267( كه ب,ين ترتيب مجمو( روايدات او در ايدن كتداب بده     7و را به تنىايى نقل كرده است.)روايت ا 66مسلم 

روايدت اسدت  بده ايدن      1222روايت مى رس, و با توجه به آنكه مجمو( روايات فقىى صحيح مسلم و بخارى 

نقدل شد,ه    نتيجه مى رسيم كه ح,ود ربع روايات فقىى و به عبارت ديگر شريعت )در نظر اهل سنت( از عايزه

 (5است.)

( و در مسن,ى كه توسط ابن حجدر  6همچنين تع,اد زيادترى از روايات او در مسن, احم, بن حنبل آم,ه است.)

روايت او در دسدترس همگدان قدرار گرفتده      1251ق( به نام عايزه تىيه ش,ه است تع,اد 552د   773عسقالنى )

 (12است.)

( كده  11نفر ذكر كرده ان,  از او ب,ون واسطه روايت نقل كرده اند,)  راويان فراوانى كه بعضى تع,اد آنىا را تا ص,

 مى توان بسيارى از آنىا را شاگردان مستقيم او دانست.

در باره او چنين گفته ش,ه است كه بزرگان اصحاب پيامبر اكرم)ص( احكام فقىى را از او سوال مى كردن, و در 

بود كه همانند, عدروه بدن زبيدر رابطده نسدبى نزديكدى بدا او         عرصه نقل روايات بىره من,ى بيزتر از آن كسانى 

 (12داشتن,.)

همچنين زنان فراوانى همچون عمره دختر عب,الرحمن از علم او بىره فراوان بردن,  به گونه اى كه بعد,ها طبقده   

 (13تابعين هرگاه مى خواستن, از علم عايزه بىره گيرن, به او مراجعه مى كردن,.)

اهل سنت چنين آم,ه كه عايزه براى آنكه مسشله شرعى محرميدت را حدل نمايد, و امكدان     در بعضى از روايات 

بىره ورى علمى بيزتر مردان را از دانش خود فراهم آورد  مردان دانزجو را به نزد خواهر خدود ام كلثدوم و يدا    

گزت كه طبق فتواى دختران خواهرد مى فرستاد تا از شير آنىا بخورن, و ب,ين وسيله او خاله رضاعى آنىا مى 

 (14او شير خوردن بزرگساالن نيز باعث محرميت مى ش,.)

البته اين عمل و فتوى موجب اعتراض تع,ادى از زنان پيامبر اكرم)ص( و نيز تع,اد زيادى از فقىاى اهدل سدنت   

ى قرار گرفت  زيرا آنىا احكام رضا( )شيرخوارگى( را فقط در م,ت دو سال اول عمر طفل شيرخوار جدارى مد  

( عروه بن زبير خواهرزاده او كه در دامن او پرورد پي,ا كرد و روايات فراواندى را از او نقدل كدرده    15دانستن,.)



است  در بزرگنمايى او سىم بسزايى دارد  به گونه اى كه او را داناترين مردمان به قرآن  فقه  طب  شدعر  تداري    

 (16عرب )ح,يث عرب( و انساب مى دان,!)

ديگر كه پس از پيامبر اكرم)ص(در جايگاه استادى نزسته و به نقل روايات آن حضرت)ص( مدى   از جمله زنان

روايدت  ميمونده    51روايت  اسدمش بندت يزيد, بدا      375پرداختن, مى توان از ام سلمه همسر پيامبر اكرم)ص( با 

عميس هر كد,ام بدا   روايت  حف,ه دختر عمر همسر پيامبر اكرم)ص( و اسمش بنت  76همسر پيامبر اكرم)ص( با 

 (17روايت ياد كرد.) 56روايت و ام حبيبه همسر پيامبر اكرم)ص( با  55روايت  اسمش دختر ابوبكر با  62

 ـ روايات منع آموزش كتابت )نوشتن( به زنان4

با دقت در مباحث گذشته و بررسى سيره پيامبر اكرم)ص( در مورد آمدوزد زندان و نيدز بررسدى سديره عملدى       

گوار  ص,ور روايتى از آن حضرت)ص( مبنى بر جلوگيرى از آموزد كتابت بده زندان بده ذهدن     اصحاب آن بزر

 خطور نخواه, كرد.

اما با كمال تعجب مزاه,ه مى كنيم كه چنين روايتى در منابع نسبتا معتبر سنى و شيعه راه يافته است كه گرچده  

ي, اين نكته را از نظر دور داشت كه اين احتمال خوشبختانه نتوانسته عمل مسلمانان را در پى داشته باش,  اما نبا

وجود دارد كه در طول تاري  اين روايت دستاويز برخى مسلمانان قرار گرفته و با تمسك به آن  زنان و دختدران  

خود را از تح,يل علم باز داشته باشن, و به همين جىت توقفى كوتاه در باره اين روايدت و بررسدى صدحت و    

ظر مى رس,. محتواى اين روايت كه تقريبا در منابع سنى و شيعه به يك صورت وارد شد,ه  سقم آن ضرورى به ن

 چنين است:

 ;))قال رسول اص)ص(: ال تنزلوهن الغرف و ال تعلموهن الكتابه و علموهن الغزل )المغزل( و سوره النور

ي, و بده آنىدا كتابدت )نوشدتن(     زنان را در غرفه ها )اتاقىاى بااليى خانه كه مسلط بر كوچه مى باش,( جاى ن,ه

 نياموزي,  )بلكه( به آنىا ن  ريسى و سوره نور را بياموزي,. ((

 در ميان منابع اهل سنت اين روايت با دو سن, مختلف وارد ش,ه است.



در سن, اول آن فردى به نام محم, بن ابراهيم شامى واقع ش,ه است  كه دارقطنى يكى از حد,يث شناسدان اهدل    

( اما سن, دوم كه چينش آن چنين است: ))محم, بن محم, بن سليمان 15سنت او را ))كذاب(( معرفى مى كن,.)

روه بن زبير  عدن عايزده(( از   عن عب,الوهاب بن الضحان عن شعيب بن اسحاق عن هزام بن عروه عن ابيهم ع

( گرچه ممكن است با مراجعه به كتب رجالى اهل سنت 16سوى حاكم نيزابورى مورد تشيي, قرار گرفته است.)

اختالف نظر راوىزناسان آنىا را در مورد افراد سن, به دست آورد  اما به هر حال باي, توجه داشت كده خ,شده   

 نيست.در سن, اين روايت مورد اتفاق نظر آنىا 

آنچه كه در اين ميان جاى خوشحالى دارد آن است كه اين روايت در هيچ يك از صحاح شش گانه اهدل سدنت   

 وارد نز,ه است.

( كه هدر دو از دانزدمن,ان اهدل    22در ميان كتب شيعه  در يك سن, اين روايت نوفلى و سكونى واقع ش,ه ان,.)

ى بعضى از راوىزناسان شيعه در مقابل اكثريدت آنىدا   سنت مى باشن, و هرچن, راستگويى و وثاقت آنىا از سو

كه در برابر اين دو سكوت كرده ان,  مورد تشيي, قرار گرفته است. اما اين احتمال را نباي, از نظر دور داشدت كده   

با توجه به عامى )سنى( بودن آنىا و معاشرت فراوانزان با دانزمن,ان و مح,ثان اهل سنت  در اسدناد بعضدى از   

دچار اشتباه ش,ه باشن, و به جاى آنكه ح,يثى را به مح,ثى از اهل سنت اسناد دهن,  آن را مثال به امدام   روايات

صادق)(( نسبت داده باشن, و به عبارت ديگر  اين ح,يث عامى بوده و به اشتباه وارد كتب خاصه )شيعه( شد,ه  

 باش,.

اعتبدار آن بده شد,ت محدل بحدث فقىدا و        ( كده 21در سن, ديگر اين روايت از كتاب جعفريات نقل ش,ه است)

رجاليون شيعه است به گونه اى كه ح,يث شناسانى همانن, مجلسى و حر عاملى از آن در مندابع خدود اسدتفاده    

 (22نكرده ان,.)

چنين به نظر مى رس, كه گرچه سن, اين روايت در منابع سنى و شيعه قابل بحدث اسدت امدا ورود بده بحثىداى      

ى الزم را ن,ارد  زيرا طبق مبانى پذيرفته ش,ه  يك روايت هرچن, داراى عالى ترين سدن,  سن,ى در اينجا كارساز

باش,  اگر با مبانى مطرح ش,ه در كتاب و سنت پيامبر اكرم)ص( در تعارض واقع شود  مردود شمرده مدى شدود   

مدان حد,يث   و حكم به ع,م ص,ور آن مى شود. به خ,وص اگر به اين نكته توجه كنديم كده در برهده اى از ز   



سازان ماهرى در ميان جامعه اسالمى رش, پي,ا كرده بودن, كه رواياتى با سلسله سن, صحيح جعل مى كردن, تدا  

 بيزتر مورد پذيرد مردم واقع شود. از اين رو باي, بيزتر تكيه خود را بر نق, محتوايى اين روايت بگذاريم.

 رد كرد:از نظر محتوا نق,هاى زير را مى توان بر اين روايت وا

( در تعارض است. زيدرا در ايدن   23د اين روايت با آيات قرآن كريم كه در آنىا علم و علمآموزى تزويق ش,ه)1

آيات زنان مورد استثنا واقع نز,ه ان, و همچنين بعضى از مواد آموزشى همچون كتابدت از حكدم كلدى  بيدرون     

اب نياوريم  اما نمى توانيم نقدش فدراوان آن را   نرفته است و كتابت را اگر هم يك ماده آموزشى ج,اگانه به حس

 در آموزد و علمآموزى از نظر دور ب,اريم.

د اين روايت با سيره عملى پيامبر اكرم)ص( در تناقض است  زيرا دي,يم كه پيدامبر اكدرم)ص( خدود بده زندان      2

يامبر اكرم)ص( كتابت آموزد مى داد و حتى به مواردى برخورد كرديم كه بعضى از زنان به بعضى از همسران پ

 مىآموختن,.

 (24);د اين روايت با رواياتى همچون ))طلب العلم فريضه على كل مسلم و مسلمه3

دانش جويى بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.(( كه روايتى معتبر با سلسله اسناد قوىتر در تعدارض اسدت   

 كه اين گونه روايات در منابع معتبر شيعه و سنى وارد ش,ه است.

 د اين روايت با عمل ائمه اطىار عليىم السالم و نيز صحابه و تابعين در تعارض4

است  زيرا با بررسى سيره عملى آنىا اين نكته را درمى يابيم كه عالوه بر آنكه خود زنان و مردان را تزدويق بده   

نيز وجود داشته ان, و در هديچ  آموزى مى كردن,  در ميان خان,ان آنىا نيز تع,اد فراوانى زنان آشنا به كتابت  علم

 موردى به نىى خاص يكى از آنىا نسبت به يادگيرى كتابت زنى خاص برخورد نمى كنيم.

د پذيرد اين روايت  اين شبىه را تقويت مى كن, كه اسالم با آموختن يكى از برترين مظداهر تمد,ن بده زندان     5

 اسالم در تضاد است. يعنى نوشتن مخالف است  كه اين اتىام با بررسى مجمو( معارف



د دليلى كه براى اين نىى از سوى بعضى ذكر ش,ه است آن است كه زنان به وسيله آموزد كتابت بده اغدراض   6

 (25فاس, خود دست مى يابن,.)

گويا پايه اين دليل بر اين استوار است كه كتابت زنان هيچ فاي,ه اى به جز رسي,ن به اغدراض فاسد, ند,ارد  در    

ابت در مقايسه با ابزارهاى ديگر كه براى رسي,ن به اغراض فاس, به كار گرفته مدى شدود  ابدزار    حالى كه اوال كت

قابل اعتنايى نيست. و ثانيا بر فرض استفاده ان,ن از آن در رسي,ن به اغراض فاسد,  نمدى تواند, توجيده كنند,ه      

ر راه باطدل بىدره گرفدت  حدرام     حرمت مطلق آن باش, و اال باي, همه ابزارهايى كه به نحوى مى توان از آنىدا د 

شود. و ثانيا فواي, و م,الحى كه بر كتابت زنان مترتب است قابل مقايسه با اين استفاده ناچيز در راه حرام نمدى  

باش,. و رابعا مردان نيز مى توانن, از كتابت در راه اغراض فاس, بىره گيرن, و چنين نيز مى كنند, و حتدى شداي,    

ى آنىا از اين وسيله در راه اغراض فاس, قابل مقايسه با زنان نيسدت  و بندابراين توجيده    بتوانيم بگوييم بىره گير

 باي, از كتابت مردان نيز جلوگيرى شود.

د اصوال اين گونه سخن گفتن با سن  سخنىاى پيامبر اكرم)ص( ناسازگار است  زيرا در اين روايت  خود زنان 7

ض بر آن بوده كه آنىا قابل مخاطب واقع ش,ن نيستن,. و صحيح آن مورد خطاب قرار نگرفته ان, و مثل اينكه فر

بود كه با توجه به اينكه در شريعت اسالمى زنان نيز مانن, مردان مكلف به تكاليف شرعى مى باشن,  خود آندان  

مستقيما مورد خطاب واقع شون, كه اين نىى بيزتر مورد پذيرد آنىا واقع مى شود و غدرض صداحب شدريعت    

اصل مى شود. زيرا در توجيه اين روايت زنان مى توانن, بگوين, مخاطب و مكلف در اين روايت مردان زودتر ح

هستن, و بر آنىا حرام است كه به ما كتابت را آموزد دهن,. اما اگر آنىا اين فرمان را اطاعت نكردن, و يدا آنكده   

 مل حرامى را مرتكب نز,ه ايم.ما از هر طريق ديگرى توانستيم كتابت را بياموزيم  در اين هنگام ع

د در اين روايت چنين آم,ه كه به زنان سوره نور را تعليم دهي,. حال سوال ايدن اسدت كده آيدا نمدى تدوان از       5

 كتابت در راه تعليم سوره نور به زنان استفاده كرد؟ و اگر چنين استفاده اى بزود  كار حرامى انجام ش,ه است؟

نىا مواد آموزشى قابل تعليم به زنان ن  ريسى و سوره نور است. در حالى كده  د ظاهر اين روايت آن است كه ت6

چنين مطلبى بر روح تعليم اسالمى در تضاد است. عالوه بر آنكه كارآم, بودن قوانين اسالمى را زير سدوال مدى   

تعلديم مدواد    برد. زيرا اين نكته واضح است كه در هر زمان زنان الاقل براى رفع نيازهداى زندان ديگدر نيداز بده     



آموزشى فراوان مانن, فقه و طب دارن,. چنانچه در زمان حضرت پيامبر اكرم)ص( و پس از آن به زنان آشدنا بده   

طب و نيز علوم ديگر برخورد كرديم و اين گونه زنان نه تنىا مورد بى مىرى آن حضرت)ص( واقع نمى شد,ن,   

 بلكه در مواردى نيز تزويق مى ش,ن,.

,يث را از عايزه نقل مى كنن,  در حالى كه در باره او چنين آم,ه كه مدى نوشدته اسدت. و    د اهل سنت اين ح12

همين مطلب بىترين دليل بر ساختگى بودن اين روايت به نام عايزه است  عالوه بدر آنكده در مباحدث گذشدته     

است. سدخن پايدانى در   دي,يم كه عايزه به مواد آموزشى به مراتب فراتر از آنچه در اين روايت آم,ه  آشنا بوده 

باره اين روايت آنكه چنين به نظر مى رس, كه اين ح,يث به دنبال ديد,گاه خداص عمدر در بداره جلدوگيرى از      

كتابت روايات پيامبر اكرم)ص( و نيز دي,گاه ويژه او در مورد كتابت زنان ساخته ش,ه باش,. زيرا به عمدر چندين   

 نسبت داده ش,ه كه مى گفت:

 (26);و ال تسكنوهن الغرف و استعينوا عليىن بال فان ))نعم(( تضر بىن ))جنبوهن الكتابه

از تعليم كتابت به زنان بپرهيزي, و آنان را در غرفه ها جاى ن,هي, و به كمك كلمه ))نه(( در مقابدل خواسدتىاى   

 آنىا مقاومت كني,  زيرا كلمه ))بلى(( به زيان آنىاست.((

ته ش,ن اين ح,يث در زمانى بوده كه زنان با علمآموزى و آشنايى خود همچنين اين احتمال وجود دارد كه ساخ

با كتابت در مي,ان وارد ش,ه و اسباب ناخوشاين,ى مردان را فراهم كرده بودن,  كه در مقابل مردان نيز دست بده  

ويدا  كار ش,ه و سعى در پايين آوردن شوون زنان در جوانب مختلف حتى با توسل به ح,يث سازى داشته ان,. گ

 طرز تلقى مردان از شوون زنان در اين دوره همان است كه در شعر زير متجلى ش,ه است.

 (27);به و العماله و الخطابه ان يبتن على الجنابه    ما للنسش و للكتا هذا لنا و لىن منا

ن,ديبى كده زندان از مدا     اينىا كارهاى ما مردان است و  زنان را چه كار با نوشتن و كار كردن و سخنرانى نمودن.

 ا با حالت جنابت به صبح رسانن,.دارن, آن است كه شب ر
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