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چکیده

در هر عصری ،تاللو گرایش به علم و دانایی توانسته حیات انسانی را تحت شعاع قرار دهد .در این میان تشعشع علم اندوزی
زنان در فضا و زوایای تاریک تمدن چنان برجسته است که بانوان را به عنوان احیاگران فکر و اندیشه ترسیم نموده است .در
نگاه متفکران و صاحب نظران اسالمی ،پدیدار گشتن زنان دانشمند فقط در سایه پرچم ائمه معصومین (ع) از علم و دانش
امکان پذیر است .نظر به اهمیت این موضوع ،پژوهش حاضر با ا ستفاده از روش تحلیل توصیفی در صدد پاسخ به این پرسش
است ،که چرا علم اندوزی زنان در عصر تمدن نوین اسالمی مورد توجه قرار گرفته است؟ مقاله حاضر که می کوشد به توصیف
اصول علم اندوختن زنان در جامعه نوین اسالمی بپردازد .یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که :ا) مکتب فکری اسالم با
ترسیم نظام دانایی توانسته مقام و منزلت علم را در میان جامعه بشریت نشان دهد ) 2 .انقالب علمی و انتقال آن به نسل آینده
در مکتب مهدی امکان پذیر است ) 3 .علم اندوزی زنان و بنیان های پنجگانه که شامل« :واجب بودن علم اندوختن»« ،سیمای
ارزشمند عالم» « ،باالترین ثروت زندگی»« ،مجاهدت در راه دانایی» « ،حفظ منزلت و شخصیت زنان در محور خانواده» است.
 ) 4پیامد علم گرایی زنان در بعد فردی ،پرورش نسلهای عالم و دانا درابعاد جمعی ،در جامعه اسالمی.
کلیدواژه ها :علم اندوزی ،زنان دانشمند ،نظام دانایی ،احیاگران فکری ،تمدن نوین اسالمی.
مقدمه

در هر عصر و زمان ،گرایش به کسب علم و دانایی چنان حیات انسانی را تحت شععاع قعرار داده کعه بعهعنعوان فضعیلت و
ارزش از آن یاد میشود .انسان ها از هر فرصت برای رشد و توسعه دانش خود در جامعه تالش نمعوده و بعا رنع و سعختی
علوم را در حیطة زندگانی به پردة عمل کشعانده انعد .بعا ولعوع سعخن اسعالم در حیعات بشعریت ،علعمانعدوزی انسعانیت
خصوصاً زنان در زوایای تاریک تمدن ها چنان برجسته شعد کعه زنعان را بعه عنعوان احیعاگر فکعری تعاریخ بشعری معرفعی
شدند « .هرکس این سخن ارزشمند را شنیده بود در هر شرایطی که قرار داشت ب ا شعو و شعور فراوانعی ،بعرای آمعوختن
علم و دانایی ،نهایت سعی و کوشش خود را بهکار گرفت( ».اردستانی)17:1388 ،
نظر به تفاوت دیدگاه های متفکران در رابطه با علعمانعدوزی زنعان در جامععه ،در یعک دیعد مقایسعهای از منظعر متفکعران
اسالمی و مکتب غربی ،می توان ؟؟؟ به این نکته ا شاره کرد کعه پدیعدار گشعتن زنعان دانشعمند در سعایه پعرچم ارزیعابی
معصومین (علیهم السالم) از بحر علم در دنیای بشری امکان پذیر شد .البته این نکته بدان معنا نیسعت کعه پیعدایش زنعان
متفکر فقط در این نحلة فکری پدید آمده است بلکه جامععة نوبنیعاد اسعالمی توانسعت شعکوفایی ارزشعمندی و سعیمای
زنان عالم را هموار کند .چنانچه زنان مانند معردان پروانعه وار گعرد راهنمعایی معصعومین بعه انعدوختن علعم و دانعش روی

 .کارشناس ارشد جامعه شناسی انقالب.
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آورد ،و با انتقال آن به نسل آینده توانستند زوایای زندگی بشریت را بر اساس توانایی و خعرد بسعازند و پیشعرفت جامععه
اسالمی را رقم بزنند.
در تفکر و بینش اسالمی معصومین ،علماندوزی بر بنیادهایی از جمله «واجعب بعودن علعمانعدوزی» « ،سعیمای ارزشعمند
عالم» ،باالترین ثروت زندگی»« ،مجاهدت در راه دانایی» و « حفظ منزلعت و شخصعیت زنعان در محعور خعانواده» اسعتوار
است .بنابراین بررسی و شناخت اصل علماندوزی زنان در عصعر نعوین اسعالمی از دو جنبعه حعائز اهمیعت اسعت .از یعک
سوی مبنای انقالب علمی در نسل آینده مشخص می گردد و از سعوی دیگعر ،تکلیعف زنعان در عصعر نعوین بعرای افعزایش
این امر خطیر بهروشنی بیان میگردد .نظر به اهمیت مسئله علعم انعدوزی زنعان در عصعر نعوین اسعالمی ایعن نوشعتار بعا
روش تحلیل اسنادی و با استفاده از فیش برداری از کتب ،مقاالت ،اسناد ،درصدد پاسخ به ایعن سعلال اصعلی اسعت« :چعرا
علماندوزی زنان در عصر و تمدن نوین اسالمی مورد توجه قرار گرفته است؟»
 - 1مفاهیم و مبانی نظری
 - 1- 1تعریف مفاهیم
 - 1- 1- 1زنان دانشمند
در اصطالح دینی ،نشانة عالم اینگونه مشخص شده است - 1« :علم و دانعش - 2 ،خویشعتنداری  - 3خاموشعی» (کلینعی،
 ،1386ج  .)77 :1یا اینکه دانشعمند کسعی اسعت« :کعه عمعل و رفتعارش ،گفتعارش را تصعدی کنعد و قعول و عملعش
هماهنگ باشد( ».کلینی ،1386 ،ج .)75 :1زنان دانشمند نیز کسی اسعت کعه دانعش بیعاموزد ،بعه دیگعران آن را منتقعل
کنعد ،در جامععه حضعور معلثر داشعته ،سعیر ة رفتعاری هماهنعگ بعا گفتعار داشعته ،عنصعر مفیعد و فععال در سععازندگی و
سرنوشت سازی باشد و درنهایت از خود تالش و قهرمانی ارائه دهد( .اردستانی)23 ،1388 ،
 - 2- 1- 1نظام دانایی
امروز ،دانایی ،دانش ،علم به صورت الفاظ جداگانه تعبیر میشعود ولعی درمعنعا بعهعنعوان آگعاهی سعودمند بعهکعار گرفتعه
می شود .چنانچه در قعرآن آمعده اسعت «هرچعه نمعی دانیعد از آگاهعان بپرسعید) درواقعع دانعایی براسعاس نظعام خاصعی
وبقه بندی شده است - 1 :آموختن براساس کتاب و حکمت( .بقعره  - 2 )128 /انتقعال دانعایی هعا بعه دیگعران (مجلسعی،
 ،1373ج  - 3 )152 :2تبعیت (مجلسی ،1373 ،ج .)144 :2
 - 3- 1- 1احیاگران فکری
فکر و اندیشه بدون علم و دانش امکعانپعذیر نیسعت چنانچعه امعام صعاد فرمودنعد « :تعقعل بعی دانعش میسعر نشعود».
(کلینی ،1386 ،ج  .)47 ،1و یا اینکه در قرآن آمده است« :جزدانشعمندان دربعارة م علهعا نمعیاندیشعند( ».عنکبعوت /
 .)143بدین سان ،فکر در سایه علم رشد معیکنعد و دوبعاره احیعا و زنعده معی شعود .رسعول خعدا (صعلیاهلل علیعه و آلعه)
میفرماید« :گفتگوی عل می میان بندگان وسیلة زنده شدن دلهای مرده است( ».کلینی ،1386 ،ج .)89 :1
 - 4- 1- 1علم و عمل
«ع لم مشخص روح است ،عمل مشخص بدن ....واضح تر اینکه علم سازندة روح انسان و عمل سازندة بدن اوست».
(حسنزادة آملی .)87 :1364 ،درحقیقت تعریف علم را باید از زبان امیرعلم فراگرفت که ایشان میفرماید« :العلمُ
علمان :مطبوع و مسموع والینفع المسوع اذا لمیکن المطبوع یعنی علم دو قسم است :قسم اول آنچه در نهاد انسان
وجود دارد و قسم دوم آنچه شنیده می شود .وقتی شنیدنی ها مفید است که نهاد انسان آمادگی داشته باشد( ».امام
علی (علیهالسالم).)989 :1376 ،

2

 - 2- 1پیشینه تحقیق
در رابطه با مسأله علم اندوزی در منظومه زنان تاکنون تحقیقی مستقل منتشر نشده است .البته برخی از محققان در
ذیل بررسی اهمیت علم و ارزشمندی عالم اجما ًال به ای ن موضوع اشاراتی نمودهاند .بهعنوان م ال اردستانی ()1386
در کتاب خود با عنوان «زنان دانشمند و راوی حدیث» در ذیل گفتار زنان محدث در تاریخ اسالم به مسأله
ارزشمندی راویان حدیث زن پرداخته است .یا اینکه اکبری ( )1379در کتاب خود بهعنوان «مشایخ بزرگ حدیث
دردرشت» به مسأله اهمیت علم و عالم پرداخته است و روایات مربوط به تعلیم و تعلم را بیان کرده است .اما در
تحقیقات دیگر منتشر شده در این رابطه بیشتر به مسأله حقو زنان اشاره شده است .م الً مطهری ( )1378در کتا ب
« حقو زن در اسالم»با توجه به دنیای مدرن و دیدگاههای مختلف فکری  ،حقو زنان را در جامعه و خانواده از نظر
اسالمی بیان نموده است  .البته مقاالت ی انجام شده ،بیشتر به بررسی و معرفی زنان در زمینه تربیت اسالمی است
مانند :جاللی کندری ( )1379در مقاله خود بهعنوان «درخش ش زنان مسلمان در عرصه علم و فرهنگ در صدر
اسالم»  ،به معرفی زنان مسلمان در عرصه علم و فرهنگ پرداخته است .ایشان با تقسیم بندی علوم رای آن زمان در
ابعا د شعر و هنر ،علوم قرآنی ،فراگیری احادیث ،به معرفی زنان پرداخته و سپس با شرح مختصر از زندگانی آنان در
تاریخ ،اهمیت علم و تعلّم را در بین زنان نشان داده است .البته سید علیاکبر حسینی(بی تا ) در مقاله خود بهنام
« تشوی به علماندوزی و سیره و گفتار پیامبر (ص) بیشتر به تشوی علماندوزی و نقش آن در پیشرفتهای مسلمان
از زبان پیامبر اکرم (صلیاهلل علیه و آله) پ رداخته و اشاراتی نیز به تشوی زنان به علم و تحصیل قران نیز کرده است
ولی در کل بیشتر به ولب علم بهصورت عام تأکید داشته است .مقاله حاضر از حیث کاربست چارچوب مفهومی
وموضوع تحقی  ،تالش کرده است که نگاهی منظومهای و جامع به مسأله علماندوزی زنان و بنیانها و اصول اساسی
آن در عصر نوین اسالمی در دیدگاه معصومین دین (علیهمالسالم) داشته باشد که اثری نو و بدیع بهشمار میآید.
 - 3- 1مبانی نظری
 - 1- 3- 1علماندوزی در فلسفه غرب
در مغرب زمین ،دیدگاه های مختلفی نسبت به علم ودانستن ،کسب علمانعدوزی ،ارائعه شعده اسعت  .رفتارگرایعان هماننعد
اثبات گرایان درصدد بنای دانش بر ابعاد عینی و ریاضی هسعتند .آنعان دانعش را ترجمعه دانسعتنی هعا بعه زبعان ریاضعی و
تشریحی می دانند ،درحالیکه مکاتب پدیده شناسعی و تفهمعی ،بعر ادرا و فهعم تأکیعد معیورزنعد (سعاروخانی:1370 ،
 .)662برخی دیگر از دانشمندان ،علماندوزی را اساس کسب منافع و موقعیت های اجتمعاعی ،انتقعادی ،علمعی ،فرهنگعی،
سیاسی می دانند و اصالت را در پیامدهای کس ب علم درنظر میگیرند« .جامعه شناسانی که بعه شعیوه کعارکردی ،آمعوزش
و پرورش را مطالعه میکنند ،نظام آموزشی را به عنوان بخش الینفکی از کل نظام جامععه تلقعی معیکننعد کعه بعرای آن
کارکردهای زیر را می توان در جامعه فرض نمود  - 1انتقال فرهنگ و ارزش های جامعه بعه نسعل جعوان  - 2آمعادهسعاختن
مردم برای کار در دنیای بزرگساالن  - 3ایجاد نیروی کار ماهر برای اقتصاد» (ذوالفقاری.)210 :1389 ،
در فلسفه و جامعه غرب ،علماندوزی از وری مدرسه و دانشگاه امکعانپعذیر اسعت .کعه موردانتقعاد برخعی از دانشعمندان
قرار گرفته است .برنشتاین در دهة  1970علم انعدوزی کودکعان و نوجوانعان را وابسعته بعه وبقعات اجتمعاعی و اقتصعادی
افراد مربوط میداند .او معتقد است دانش آموزانی که دارای پیشعینه اقتصعادی ع اجتمعاعی ضععیف هسعتند ،پیشعرفتی در
تحصیالت مدرسه ای و سپس دانشگاهی نخواهند داشت ،چراکه با الگوی زبعانی محعدود ارتبعاط داشعته کعه همعین معانع
پیشرفت تحصیلی کودکان وبقات پایین میشود.
در این راستا ،ایوان ایلیچ با ورح نظریه انتقادی خود باعث جنجال در مجامع تربیتی ودانشگاهی شعد .او معتقعد بعود کعه
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نظام آموزشی مدرن امروزه براساس توزیع مردم در نقش های شغلی و همچنین یادگیری بعر ارزش هعای مسعلط جامععه و
دانش مورد تأیید اجتمعاع توسععه یافتعه اسعت (گیعدنز .)740 :1386 ،لبعة تیعز نظریعه انتقعادی ع تربیتعی ایلعیچ وبع
استدالل هایش ،متوجه اقتصاد نوین میباشد«.وی فراگرد اقتصاد نوین ،مردم مجبور معی شعوند تعدریجاً بعرای سعالمت بعه
پزشک ،برای تحقی آموزشی و علم به مدرسه در دانشگاه و بعرای کعار بعه کارفرمایعان مراجععه کننعد .بنعابراین او معتقعد
است در گسترش آموزشی و پرورشی مدرسه ای را با نیازهای توسععه اقتصعادی بعه انضعباط و سلسعله مراتعب اجتمعاعی،
مرتبط تلقی میکند( ».ذوالفقاری.)213 ،1389 ،
با چرخش و تحول الگوهای خانواده وی چند دهة گذشته ،شاهد علماندوزی در خانواده ها خصوصاً زنان هستیم.
پیدایش دیدگاه فمی نیستی تا حدود زیادی توانست این تحول خانواده و نقش زنان را بر ویف گستردهای از مباحث و
عناوین ترسیم نماید .لذا اصلی ترین مباحث این دیدگاه بر سه مضمون استوار است - 1 :تقسیم کار خانگی  - 2روابط
نابرابر قدرت  - 3فعالیت های تیمارداری (گیدنز .)257 :1386 ،ورفداران فمینیستی معتقد هستند که خشونت و
نابرابری نسبت به زنان ،در محافل قانونگذاری ،سیاستگذاری ،محیط دانشگاهی نادیده گرفته شده است .درواقع
آنان با « چالش کشیدن تصویر خانواده به منزله قلمرویی هماهنگ و برابر ،تأثیر بزرگی بر جامعه شناسی گذاشتهاند»
(ذوالفقاری .) 204 :1289 ،اما در میان موضوعاتی مانند تحصیل زنان فقط در محدودة حقو زنان مطرح میشود و
پیامد آن را در استقالل و آزادی زنان می بینند که همین مطلب فقط در کسب سرمایه برای زنان امکانپذیر میباشد
ولی به نقش علم و دانش در تمدن بشریت زنان توجه ندارند.
درنتیجه در نگاه غرب علم و تحصیل دانش براساس اقتصاد و سرمایهداری بنا شده است و با برابر دانستن زنان و
مردان در تمام فعالیت های اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،بر تأکید تحقی کالسیک زنان برای کسب مقامات اجتماعی
ع سرمایهای ،تأکید دارند .در این میان نیم نگاهی نیز به اخال و خانواده کردهاند ،ولی آن را از اهداف فرعی محسوب
میکنند .درحقیقت تحصیل علم نتوانسته در جامعه غرب جایگاه اصلی خودش را بهدست آورد و به تبع آن زنان نیز
نتوانستند چرایی علماندوزی خود را بهوور حقیقی دریابند!.
 - 2- 3- 1علماندوزی در دیدگاه معصومین (علیهمالسالم)
وقتی اولین آیات بر حضرت رسول (ص) نازل شد ،اهمیت علم وتعلٍ م بهقدری روشن بیان شد که خود بهترین گواه در
جایگاه علم و دانش در این دیدگاه میباشد« .إقرا باسم ربکالذی خل  ... ،الَّذی عَلَّ م بالقلم ،علماالنسان مالم یعلم».
(عل  ) 1- 5 /ضرورت فراگیری علم و انتقال آن براساس دیدگاه ائمه یک ضرورت مطل است و هیچ قیدی از حیث
مکان ،زمان ،شخص ... ،بر آن وارد نشده است .چنانچه پیامبر اکرم میفرماید« :دانش را بیاموزید هرچند در چین
باشد» (مجلسی ،1373 ،ج  .)180 ،1به تعبیر دیگر هر نوع محدودیت در تمام ابعاد علماندوزی نفی شده است.
بر این اساس ،بنیادهای اساسی و اصول علماندوزی در نظرات معصومین مشخص شده است .آنان فراگیری دانش را بر
اصل تکلیف واجب قرار دادند« .ولبالعلم فریضه علی مسلم» (کلینی ،1386 ،ج  .)55 :1وولب علم را از هر عمل
دیگری نیز واجبتر می دانند چراکه علم و دانش در پیش دانشمندان محفوظ و سپرده شده است و بشریت مأمور
است آن را از اصلش ولب کنند« .ان ولبالعلم اوجب علیکم من ولبالمال ،انّالمال مقصوم مضمون لکم ،قد قسمه
عادل بینکم و ضمن وسیفی لکم والعلم محزون عند امله و قد امرتم بطلبه من امله فاولبوه»( .کلینی ،1386 ،ج :1
 .)57یعنی بدرستیکه ولب علم از ولب مال بر شما واجب تر است ،چراکه برای مال تضمین شده که عادلی آن را
قسمت کرده و ضمانت نموده و پرداخت می کند ولی علم نزد اهلش محفوظ است و شما مأمورید که آن را ولب کنید
پس ولب کنید علم را.
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یکی دیگر از بنیانهای علماندوزی همان ارزشمندی عالم است که در نظام دانایی بهصعورت آشعکار ترسعیم شعده اسعت.
امام صاد (ع) در این زمینه میفرماید « :علما چعرا هسعتند و پرهیزکعاران د و اوصعیاو سعروران آن هسعتند» (کلینعی،
 ،1386ج  .)63 :1چه زیبا این مطلب بیان شده است زیرا انسان ها در سیر تاریخ زندگی خود دچعار للمعت معیشعوند و
تاریکی تمدن تاریخ ،راههای علماندوزی را به بیراه میکشعانند ،درنتیجعه دانشعمندان ماننعد چراغعی معی تواننعد سرشعت
بشریت از سقوط در درة جهل نجات دهند .این حقیقت که انتقال علم در جامععه و نسعل آینعده بسعیار ارزشعمند اسعت،
جای تردیدی نیست ،اما اینکه چه کسانی می توانند این مسلولیت مهم را به عهعده بگیرنعد بسعیار حعائز اهمیعت اسعت.
کسب دانش و توسعه علم ،معلول ک ارکرد دانشمندان و محققان است که موجعب انقعالب در نیروهعای علمعی معیشعود و
این امر به صراحت از اهداف بعرانگیختن پیعامبران و اوصعیاو در جامععة انسعانیت دانسعته شعده اسعت «معن بعرای تعلعیم
فرستاده شدهام» (مجلسی ،1373 ،ج  .)206 :1بهتعبیر دیگر ،دانشمند سبب میشعود« :او بنعدگان را از خارسعتان جهعل
به گلستان متصل و دانایی رسانیده است و برای همین به این شرف و قعرب واحتعرام رسعیده اسعت .اکنعون هعر کعس در
دنیا از این عالم استفاده کرده است و از تاریکی جهل به نعور و روشعنایی رسعیده اسعت بعه او متوسعل گعردد و از تعاریکی
خود را برهاند و به سوی بهشت رود( ».اکبری.)48 :1379 ،
بی تردید ،کسب علم دارای مزایا و امتیازاتی بسیار معی باشعد .در اندیشعه علمعی معصعومین امعر بعه مجاهعدت و کوشعش
برای علم اندوزی مورد تأکید می باشد .آنان همگان را به فراگیری علوم تشوی میکننعد هرچنعد در ایعن راه متحمرعل رنع
و زحمت بشوند« .اگر مردم بدانند که در ولب دانش چعه سعودی نهفتعه اسعت ،دنبعال آن معیرفتنعد ،گرچعه خعون دل
درراه آن بریزند و به گردابها فرو روند» (کلینی ،1386 ،ج  .)71 :1بنابراین در این صعحنة علعمآمعوزی افعراد معیتواننعد
در حد مطلعوب  ،خعود و جامععة خعود را بسعازند و آخعرت اجتمعاع خعود را نیعز تضعمین کننعد .چنانچعه امیرالمعلمنین
علیهالسالم میفرماید« :العلماو رجال ن ع رجل عالم اخذ بعلمعه فهعذا نعاج و ععالم تعار

لعلمعه فهعذا والعب» (کلینعی،

 ،1386ج  .)101 :1یعنی علما و دانشمندان دو دسته هستند - 1 :عالمی که به علعم خعود عمعل معیکنعد نجعات پیعدا
میکند و  - 2دانشمندی که علم خود را رها کرده و عمل نمیکند هم خود و جامعه خود را به هالکت میکشاند.
به هر روی ،هدف از علم و تحصیل آن است که به میزان توان به حقیقت نائل شده و گردوغبار جهل را از اندیشه و
مسیر زندگی زدوده و به کمال انسانیت رسیدن است .درغیر اینصورت تحصیل علم ،فاقد ارزش می شود و ارادة خیر
از آن جدا گشته و انسان و جامعهبه سوی پرتگاه ،شتاب میگیرند.
 - 3- 3- 1علماندوزی در اجتماع زنان
بازگرداندن روح زنان و سرشت آنان به حالت تکامل از وری علم در دیدگاه معصومین به حد فراگیر و همگانی بازگو
شده است .با مشاهده تاریخ زنان دانشمند در تمدن اسالمی ،می بینیم پیشوایان با پرورش علم و تشوی زنان مسلمان
به پرسشگری و نکوهش عمل بدون علم توانستند مقام باالی مادری و همسر را در خانواده و اجتماع به پردة نمایش
بگذارند « .هرکس که ندانسته عمل کند ،اثر تخریبی از اصالح کردنش بیشتر است زیرا بدیهی است که ت مام انحرافات
و فساد و تخریب معلول جهل و ناآگاهی است .به همین جهت اسالم در اولین قدم به علم و آگاهی تشوی میکند و
آن را غذای عقل میشمارد( ».کلینی ،1386 ،ج.)99 :1
از یک ورف ،شخصیت و کرامت زن در حریم جامعه وابستگی شدید به نوع نگرش و عملکرد او در اجتماع دارد و از
ورف دیگر ،امتیازات و موفقیت های زنان چه از ابعاد فردی و چه جمعی از حقو و اخال آنان سرچشمه میگیرد و
این مسأله احتیاج به مراقبت و خودسازی فراوان زن دارد( .اردستانی )39 :1388 ،با توجه به ارزش هایی که اسالم و
معصومین در شرایط یکسان به علماندوزی و دانش پژوهی به همة افراد جامعه چه زن و چه مرد میدهند،اما کسب
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علم در میان زنان توانسته به اثبات برساند که قدرت معنوی فو العاده زنان که در سایه علم پرورش یافته و حوادث
مهمی را در تاریخ همانند پرورش انسان های عالم و فاضل و همچنین صحنه هایی از قیام عاشورا و در ادامه برگزاری
بزرگترین نهضت مهدوی در آینده ،رقم بزند .به جرأت می توان گفت اگر خدمات فرهنگی ،فداکاری ،انتقال علم و
احادیث ،خدمات تربیتی ،زنان دانشمند و فاضله نبود هرگز خصلت های انسانی نمی توانست به سوی سعادت و کمال
حرکت کند« .موجود مقدس فاومه (سالماهلل علیها) به عنوان یک مرجع و آموزگار بزرگ محل رجوع و دریافت معارف
و گسترش فکر و فرهنگ درخشان اسالمی مطرح بوده ،افراد فراوانی به حضورش بار مییافتهاند و از خرمن دانش او
خوشه برمیچیدهاند و از سرچشمة زالل علم او سرزمین وجود خویش را سیراب میساختهاند ،که در میان آنان،
چهره های بانوانی هم به چشم میخورد( ».اردستانی.)256 :1388 ،
بدین سان ،متفکران اسالم و بزرگان جامعه اسالمی نیز نسبت به علماندوزی زنان ،دیدگاه های واضح و روشنی در ادامه
نظریات ائمه (علیهمالسالم) ارائه دادهاند .امام خمینی (ره) بهعنوان دانشمند و رهبر انقالب اسالمی ،زنان را سکوی
پرواز جامعه و مظهر تحق آمال بشر معرفی میکند .ایشان نقش عظیمی برای زنان عالم در ا جتماع درنظر میگیرد.
(امام  ،ج  .)341 :7ایشان به راهمی ت نقش زنان در جامعه بسیارتأکید میکردند و حتی نقش زنان فعال و دانشمند را
از مردان باالتر میدانستند ،چراکه زن آگاه به امور جامعه ،میتواند نسل فعال آینده راتربیت کند و این خود یعنی
ساختن جامعة پیشرفتة اسالمی «.نقش زن در جامعه باالتر از نقش مرد است ،بر اینکه بانوان عالوه بر اینکه
خودشان یک قشر فعال در همة ابعاد هستند .قشرهای فعال را در دامن خودشان تربیت میکنند .خدمات مادر به
جامعه از خدمات معلم باالتر است و این امری است که انبیاو میخواستند( ».امام خمینی ،1379 ،ج .)197 ،14
در دیدگاه علمی امام (ره) ،زنان باید همدوش افراد جامعه در تحصیل علم ،عرفان ،فلسفه و تمعام شعاخصهعای علمعی و
حتی صنعت فعالیت کنند .ایشان سیاست وعلم را مخصوص وبقة خاص نمعیدانعد ولعی ویژگعی هعایی بعرای ایعنگونعه
فعالیت ها برای زنان برمی شمارد که در اسالم نیز به آن اشاره شده است .ایشان زنان را به علمانعدوزی سعفارش معیکعرده
و آن را وسیله برای رسیدن به مقام انسانیت میدانستند « .توفی شما بعانوان و خعواهران را معی خعواهم کعه هعم در علعم
کوشا باشید و هم در تهذیب اخال همان ووری که علم تنها فایده ندارد و تهذیب تنهعا کورکورانعه فایعده نعدارد .علعم و
تهذیب نفس است که انسان را به مقام انسانیت میرساند و از خدای تبار و تعالی خواستارم کعه شعما بعانوان را موفع
کند و سایر خواهران که در سطح ایران هستند همین وور بعرادران را موفع کنعد کعه ایعن دو جنعاح را کعه جنعاح علعم و
عمل باشد ،توأم با اخال اسالمی به پیش ببرد و اسالم در ایران پیاده بشعود بعه آن وعوری کعه خعدای تبعار و تععالی
میخواهد( ».امام خمینی ،1379 ،ج )405 :18
عالمه مطهری یک ی دیگر از متفکران معاصر است کعه نظعرات بسعیار دقیع دربعارة حقعو زنعان در عصعر جدیعد مطعرح
می کند .ایشان معتقد است که علم اندوزی زنان درجریانات تاریخی باععث تعأمین نیازهعای جامععه در امعور زنعان ماننعد:
وجود دکتر زن برای معالجه زنان میباشد و اینگونه علعوم را بعرای زنعان واجعب معیدانسعتند « پعس وجعوب علعم ،تعابع
میزان احتیاج جامعه اسالمی است و کارهایی که جامعه به آن ها نیاز دارد آموختن علعم آنهعا واجعب اسعت( ».مطهعری،
.)33 :1382
با توجه به مطالب فو الذکر ،می بینیم که در دیدگاه و نظریات معصومین (علیهمالسالم) تحصیل علم و دانشاندوزی
خصوصاً برای زنان دارای اهمیت خاص می باشد آنان ولب علم را براساس بنیان های اساسی استوار میکنند که
مهم ترین آنان عبارت است از :واجب بودن فراگیری علم ،ارزشمندی علم و عالم ،دانش باالترین ثروت بشریت ،کوشش
برای تحصیل دانایی و منزلت زن عالم در محوریت خانواده ،که این بنیان ها مستلزم چارچوب تفاهم دانایی است .از
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پیامد
فردی

تمدن
نوین

ارزشمندی
واجب
بنیانهای
اساسی

نظام دانایی

اسالمی

علم اندوزی

پیامد

بودن
عالم

مجاهدت برای
علم

اجتماعی
تبعیت

آموختن
بر اساس

انتقال
دانایی

حکمت

منزلت زن عالم در
محوریت خانواده

جدول شماره  : 1چرایی علم اندوزی زنان در عصر نوین اسالمی

 - 4- 1طرح مفهومی
آن جا که ائمه علیهم السالم خود متفکران و دانشمندان تاریخ تمدن اسالمی هستند درنتیجه برای رسیدن به
پیامدهای تحصیل علم در جامعة نوین اسالمی به ترسیم نظام دانایی کردهاند که عبارت هستند از  - 1آموختن
براساس حکمت  - 2تبعیت  - 3انتقال دانایی ،به تعبیر دیگر این نظام دانایی باعث تحول جدیدی در جامعه زنان
اسالمی می شود که پیامدهای گوناگون در حوزه فردی و حوزة اجتماعی تمدن نوین اسالمی میگردد که بهصورت
مفصل به آن خواهیم پرداخت.
 - 5- 1روش تحقیق
در پژوهش حاضر روش تحقی بصورت کیفی است که از نوع تحلیل اسنادی استفاده شده است .در راستای پژوهش
اسنادی سعی شده است کلیه اسناد و مدار

مرتبط با موضوع مقاله به منظور پاسخگویی به سوال مقاله مورد

استفاده قرار گیرد .در این پژوهش برای گردآوری داده ها از اسناد ،مدار  ،کتاب ها ،نشریات و سخنرانیها استفاده
شده است.
 - 2ترمیم نظام دانایی در طول تاریخ اسالم
شخصیت انسان در پرتو عقل کامل می شود و عقل نیز سرچشمه علم و فهم است .لذا وقتی علم ،مسیرش را از
سرچشمه آغاز میکند .در یک نظام دانایی و خردورزی قرار میگیرد .چنانچه امام صاد (علیهالسالم) میفرماید:
« پس باید خردمند ولب علم کند و ادبی آموزد که بر آن استوار ماند( ».کلینی ،1386 ،ج .)51 :1در این راستا،
معصومین (علیهما لسالم) براساس دیدگاه توحیدی و با استفاده از آیات قرآن  ،نظامی برای استواری علم در جامعه
بشریت ورحریزی نمودهاند که هر کسی والب علم و دان ش است باید در این جریان قرار گیرد تا به سهولت به باالترین
رهبری عل م برسد.
اگر به تاریخ تمدن ها بنگریم متوجه می شویم که جهل و نبود حکمت بزرگ ترین موانع استواری جوامع میباشد و
کلید رهگشایی علمی چنین موانع ،فقط در سایه کشف نظام علمی میسر می شود .متأسفانه آموختن علم بهصورت
بی سامانی و سطحی در وول تاریخ همیشه ابزار کار سیاستمداران قرار گرفته است و برای رهبران علمی مکتب
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اهلبیت مشکلآفرین بوده است و بیشتری ن ضرر را به جامعة علمی اسالمی وارد کردهاند .امیرالملمنین (علیهالسالم)
میفرماید« :این ها چه مردمی هستند اگر حرف بزنم میگویند حرص حکومت دارد و اگر خاموش بنشینم میگویند از
مرگ ترسیده است» (کلینی ،1386 ،ج  .)59 :1لذا علماندوزی در دیدگاه ائمه بر پایه نظام دانایی استوار گردیده
است که مهم ترین آنان عبارت است از - 1 :آموختن از روی حکمت  - 2تبعیت  - 3انتقال دانایی
 - 1- 2علماندوزی براساس حکمت
در بینش معصومین ،علم فقط از وری دانشمند ربانی بهدست میآید و خواستار علم و دانش باید از عالمان حقیقی
علم بیاموزند و نیزشناخت علم از وری عقل صورت میگیرد( .کلینی ،1286 ،ج  .)83- 61 :1بهعبارت دیگر ،اندیشه
علمی در سایه حکمت شکوفا می شود و با بصیرت و آگاهی ثمره میدهد .امیرالملمنین میفرماید« :در علمی که در
نباشد خیری نیست همانا در خواندنی که تفکر نباشد خیری نیست( .کلینی ،1386 ،ج .)75 :1
در این هیاهوی امروزی ،شاهد علماندوزی عاری حکمت هستیم .دانش مندانی هستند که باالترین درجه علمی را
کسب کردهاند ولی در پرتوی بیخردی در گرداب بیراهه اخالقی فرورفتند و جامعه بشریت را با علم خود به تباهی
کشانند.در این میان علماندوزی جامعه زنان در پرتوی حکمت مورد تأکید رهبران علمی قرار میگیرد ،چراکه در
البهالی صف قهرهای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی .... ،نقش زنان عالم و آزاد بسیار چشمگیر میباشد «.تحصیل برای
بانوان بهمنظور تحصیل معرفت مهم است برای باالبردن رشد فکری اهمیت دارد( ».خامنهای .)104 :1384 ،البته در
تاریخ اسالم شاهد آن هستیم زنانی مانند :اسماو دختر عمیس ،سلمی دختر عمیس در کالس درس اهلبیت علم
اندوختند ،به در واالیی از معرفت رسیدهاند .اسماو دختر عمیس چنان از دانایی و خردورزی برخوردار است که امام
باقر میفرماید « :خدا رحمت کند خواهرانی که اهلبهشت میباشند و آن ها عبارتند از :اسماو دختر عمیس ،همسر
جعفر بن ابیطالب ،سلمی دختر عمیس ،همسر حمزه سیدالشهداو ( »...اردستانی.)34 :1388 ،
 - 2- 2تبعیت از علم
تبعیت از علم بهمعنای آن است که «چون عل م را شعنیدید بعهکعار ببندیعد» (کلینعی1386 ،ج .)105 :1در جعایی دیگعر
امیرالملمنین می فرماید« :ای مردم! وقتی دانستید به آنچه میدانیعد عمعل کنیعد شعاید هعدایت شعوید .بعهیقعین هرکعه
برخالف علمش عمل کند ،چو نادان سرگردانی است که از نادانی خود بعه هعوش نیایعد و آگعاه نگعردد( ».کلینعی ،12 ،ج
 .) 104 :1درواقع استعمال علعم دارای اهمیعت بسعیاری در پعرورش مسعیر زنعدگی دارد .در ایعن رابطعه امعام صعاد بعه
زیبایی رابطة علم و عمل را مشخص میکند .ایشان میفرماید« :علم عمل را فریعاد معیزنعد و اگعر پاسعخش دهعد بمانعد
واال کوچ کند و برود( ».کلینی ،1389 ،چ .)101 :1
پیامدهای منفی عمل بدون علم نیز در دیدگاه ائمه بهخوبی ب رای مردم مشعخص شعده اسعت .آنعان معتقعد هسعتند کعه
عمل بدون علم اثر تخریبی بسیاری دارد و تمامی انحرافعات و فسعادها معلعول جهعل و ناآگعاهی اسعت .بعههمعین دلیعل
اسالم در اولین مرحله تشوی به علم و آگاهی میکند و آن را غذای عقل معی شعمارد و در مرحلعه دوم دععوت بعه عمعل
به علم کرده و سپس در مرحله آخر دعوت به تعلعم بعه دیگعران معینمایعد « .خعدا کعاری را جعز بعا معرفعت و شعناخت
نپذیرد و شناختی به دست نمیآید جعز بعا عمعل» (کلینعی ،1386 ،ج  .)99 :1در دیعدگاه و اندیشعه علمعی معصعومین،
والبان علم جامعه زنان بر  5محور عملی تقسیم میشوند:
الف) شرکت در فعالیتهای سیاسی
ب) آزادی اشتغال و اقتصاد
ج) آزادی تحصیل
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د) کسب مقامات اجتماعی
ه) مشارکت در دفاع و جنگ
الف) شرکت در فعالیتهای سیاسی  :مهاجرت در دیدگاه قرآن از ابععاد فعالیعتهعا ی اجتمعاعی –سیاسعی محسعوب
میشود.در صدر اسالم  ،پیامبر بعد از حرکت و هجرت سیاسی خود ازمکعه بعه مدینعه دسعتور معیدهعد کعه زنعان همعراه
امیرالملمنین علیه السالم هجرت کرده و بعه مدینعه بیاینعد .درسعیر حرکتی تمعدن اسعالم شعاهدمهاجرتهعای گونعاگون
هستیم که زنان در آن شرکت میکردند « .این مهاجرت ها دارای ابعاد سیاسی بسیار بعود .از یعکسعو وعرد و نفعی نظعام
حاکم بر جامعه را نشان میداده و از سوی دیگر ابال پیام آیین جدید را به همراه داشت و از وعرف سعوم تعدبیر سیاسعی
بوده برای ماندگاری و پایداری مکتب نولهور(» .مهریزی.)54 :1385 ،
ب) آزادی اشتغال و اقتصاد :قرآن کریم فعالیت اقتصادی ع اجتماعی زنان را امری جایز میداند.
«للرجال نصیب مااکتسبوا و للنساو نصیب ممااکتسبن» (نساو  )32 /برای مردان بهعرهای از آنچعه کسعب کعردهانعد ،اسعت
و برای زنان از آنچه کسب کردهاند نیز بهرهای است .یا در ج ای دیگر فعالیت شعغلی دختعران شععیب را در حعریم عفعاف
شان مورد تأکید قرار می دهد (قصص  .) 26- 23 /اما وقتی به تاریخ صعدر اسعالم برمعیگعردیم معیبینعیم زنعان نمونعهای
مانند حضرت خدیجه (سالم علیها) اولین زن مسلمان ،یکی ازبزرگ ترین تجعار شعبه جزیعرة ععرب اسعت و پیعامبر اکعرم
ایشان را به همسری خود برمی گزیند و این همان تمامیت و کلیت اشتغال زن در صحنة اجتمعاع اسعت کعه معورد تأییعد
تمدن اسالم قرار میگیرد« .در پرتو استقالل فکر و عمعل و اعتمعاد بعه خویشعتن معیزیسعت و بعه برکعت مغعز متفکعر و
هوشمند خود چرخ هعای امعور اقتصعادی و تجعاری گسعتردة خویشعتن را بعه حرکعت درمعیآورد و بعه اصعول و مبعانی و
مقررات صادرات و واردات و مدیریت شایستة اقتصادی آگاه بود( ».قزوینی.)81 :1392 ،
ج) آزادی تحصیل :در حدیث قدسی اٍّمده آنچه موجب رضایت ح معی گعردد ،گشعودن ابعواب علعوم و معرفعت اسعت.
« چون فاومه بنت رسول اهلل بر این زن ملمنه ابواب علوم و معرفت را گشعودند و موجعب رضعایت حع گردیعد( ».اکبعری،
 )67 :1379و(وبرسی ،ج .)28 :1
از آنجا که در شریعت بر ت وان و استعداد برای کسب علم دعوت به کوشش و تالش شده است ،لذا خداوند در قرآن
دانشمندان را نیزمی ستاید و نکوهش جاهالن رابهصورت آشکارا بیان میکند« .هل یستویالذین یعلمون والذین
الیعلمون» (بقره  )151 /پیامبر اکرم (صلیاهلل و علیه و آله ) نیز در این راستا زنان را به تحصیل دعوت می کند« .زنان
انصار ،خوب زنانی هستند ،حیا و شرم مانع فقهآموزی آنان نیست» (البخاری ،ج  .)41 :1زنان در صدر اسالم به
خدمت فاومه زهرا علیهاالسالم میآمدند و کسب علم و تحصیل دانش مینمودند و پرسش های خود را مطرح
میکردند و فاومه زهرا علیهاال سالم با صبر و حوصله جواب میدادند و میفرمودند« :ایرادی ندارد .سلال خود را ادامه
بده و هرچه می خواهی سلال کن» (مجلسی،1373 ،ج .)3 :2
د) کسب مقامات اجتماعی :در تمدن اسالمی زنان توانستند در حوزه های نقل روایت ،برگزاری جلسه درس،
صاحبان کرسی و دانش ،پزشک و  ...کسب مقام نمایند .ابن عساکر  80زن را به عنوان معلم خود که کسب دانش
حدیث نموده است بیان میکند( .مهریزی.)51:1385 ،
هـ) مشارکت در دفاع و جنگ :قرار گرفتن زنان در جایگاه مدافعانه اسالم در تاریخ صدر اسالم بزرگ ترین جایگاه
سیاسی ع نظامی را برای زنان به ارمغان آورده است .نسیبه دختر کعب بارزترین زن قهرمان است،لذاایشان خاورات
مبارزات خود را اینگونه بیان میکند «:هنگامیکه رسول خدا (صلیاهلل علیه و آله ) برای جنگ احد حرکت کرد ،من
هم به همراه آن حضرت رفتم ،در جبهة جنگ کار من این بود که مشک آبی را به دوش خود انداخته بودم و ارتشیان
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و یاران پیامبر را آب میدادم تا آنکه با شمشیر و تیر مشغول جنگ گردیدم و از جان رسول خدا دفاع میکردم ،که
در آن حال زخم وجراحت های زیادی بر بدنم وارد شد( ».اردستانی  .)233- 222 :1385الزم به ذکر است که نسیبه
در چندین جنگ شرکت و بعد از وفات پیامبر نیز در جنگ شرکت مینمود.
یکی دیگر از زنان که باالترین مدافع حریم دین نبوی بود حضرت زینب (سالماهلل علیها) است .ایشان بانوی شجاع
کربال است که در تمام صحنههای مبارزه حضور داشته و باالترین رسالت که حفظ قیام بودبه خوبی ایفای نقش
نمود .چنانچه امام حسین( علیهالسالم )خواهر را وصی خود قررا داده و نیزمعیاری برای بازگویی علوم و احکام از جانب
امام زینالعابدین قرار گرفت چراکه جان ایشان درخطر بود(.اردستانی  .)278 :1358یکی دیگر از زنان مجاهد و
بافضیلت که درجنگهای حنین ،خیبر،احد شرکت کرده امایمن است (اردستانی .)52 :1358که توانست یکی ازبهترین
سرلشگران مسلمانان تاریخ اسالم «اسامه» را در دامن خود پرورش دهد.
 - 3- 2انتقال دانایی
در دیدگاه مفسرین و دانشمندان اهلالبیت هیچ عملی باالتر از علم و تعلم نیست وهمچنین برای دستیابی به رشد و
توسعه در ابعاد گوناگون هم آموختن علم الزم است و هم انتقال آن به دیگران ملزم آن است«.در کتاب علی
علیهالسالم است که خدا از نادان ها و جهال برای کسب علم ودانش پیمان نمیگیرد تا از دانشمندان پیمان بگیرد که
به نادان ها دانش بیاموزند زیرا دانش مقدم بر جهل است» (کلینی ،1386 ،ج .)91 :1گسترش و انتقال دانایی به
دیگران باعث برانگیختن نهضت کلی در بین جامعه بشریت می شود لذا باالترین جایگاه علمی به پیامبر اکرم( صلیاهلل
علیه و آله) داده شد و قرآن مدال آموزگاری را برای نخستین مرتبه به ایشان مرحمت میفرماید« :لقد من اهلل
علیالملمنین إذ بعث فیهم رسوالً من انفسهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه» (آلعمران /
 .)164یعنی خداوند بر ملمنین منت گذاشت و از نفس خودشان رسولی را برانگیخت تا برایشان آیاتش را بخواند و
کتاب و حکمت را به ایشان بیاموزد ».بزرگی مقام تعلیم چنان است که امام صاد علیهالسالم میفرماید« :هر کسی
برای خدا دانش آموزد و بهکار بندد و آن را به خاور خداوند به مردم بیاموزد  ،تعلیم دهد در ملکوت آسمانها بزرگش
خوانند( ».کلینی ،1386 ،ج  .)73:1جامعه زنان مسلمان نیز از این مکتب بهره گرفته و بعد از تحصیل علوم آنان را به
دیگران خصوصاً فرزندان و نسل آینده اجتماع تعلیم دادند ،چه زیبا است که مادران هم علم اندوختن و هم انتقال
دادند.
حضرت زینب (سالماهلل علیها) در زمان خالفت امیرالملمنین علیهاالسالم باداشتن مقعام علمعی ،اولعین دانشعگاه تفسعیر
قرآن را برای زنان کوفه تشکیل داد( .اردستانی .)260 :1388 ،ایشان که متفکعر دنیعای اسعالم اسعت  ،دارای خطبعههعای
عالمانه و آتشین است .او در البعهالی حعوادث صعدر اسعالم پعرورش یافتعه و در مکتعب بعزرگ تعرین زن دانشعمند ععالم
بشریت ،مادرش به تقویت پایههای حکمت پرداخت وبا اینکه مادر  5فرزند بودنعد بعا انتقعال علعم بعه دیگعران از راویعان
حدیث جامعه زنان قرار میگیرد «.چنانچه محمعدبن عمعرو ،عطعاوبن سعائب ،جعابربن عبعداهلل انصعاری ،عمعاد ععامری و
فاومه دختر امام حسین علیهالسالم هم از زینعب (سعالماهلل علیهعا) روایعت نقعل کعردهانعد( «.اردسعتانی.)259 ،1388 ،
« پس دانشمندان علم بیاموزید و بعه دیگعران آمعوزش دهیعد همعانوعور کعه دانشعمندان بعه شعما آموختنعد( ».کلینعی،
 ،1386ج .)75 :1
 - 3انقالب و نهضت علمی
اروپای غربی در قرن  19تحت شرایط انقالب صنعتی قرار گرفت و با پیشرفتهای فراوان در زمینه فناوری ،کشاورزی،
صنعت و حمل ونقل ،توانست آموزش و تحصیل علم را نیز دگرگون کند و امر تعلیم و تربیت را به شکل کالسیک
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درآورد .لذا این انقالب صنعتی ،پیامدهایی اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی  ...بر جامعة مسیر تاریخ گذاشت( .عیوضی،
هراتی .)34 :1390 ،در این می ان با توسعه کارخانجات صنعتی ،زنان به عنوان نیروی کار ارزان وارد بازار کار گردید .و
با تحوالت اجتماعی وارد عرصه های سیاسی نیز شدند ،لذا زنان به تحصیالت کالسیک روی آوردند و امروز شاهد آن
هستیم که برای کسب سرمایه و مقام اجتماعی از علم بهعنوان ابزار اصلی بهره می برند .حال این سلال پیش میآید
در ای ن دگرگونیها و تحوالت ،زنان چگونه مقام و ارزشی را کسب کردهاند؟ و یا اینکه توانستند در کنار پیشرفت
کارپژوهی به ارزش پژوهی نیز نائل شوند؟!
در سیر گذر تاریخ بشریت ازفرهنگ اهلالبیت  ،نهضت عظیمی در میان زنان ایجاد شد «.در جامعهای که مردان نیز
از نعمت علم و کتابت محروم بودند ،ز نان و مردانی فرزانه رشد یافتندکه در پرتو این نهضت ،زنان در عرصههای دانش
روزگار خویش صاحب نقش شدند .آثار علمی که توسط بانوان پدید آمده کم نیست( ».مهریزی .)50 :1385 ،حوزه
نقل روایت وحدیث ،حوزة تدریس ،حوزه تال ش علمی ،حوزة ادب و هنر،حوزة فقاهت ،حوزة تالش علمی ،حوزة
پزشکی و مداوای مجروحان جنگی ،حوزة تربیت نسل عالم ،حوزههایی است که زنان توانسته انددر آن تحوالتی بوجود
آروند.
 - 1- 3حوزۀ نقل روایت وحدیث
واالترین درخشش زن در عرصه علم را باید در وجود جوهر خ لقت حضرت زهرا (علیهاالسالم) جستجو کرد .در حوزه
نقل حدیث ایشان مانند خورشید ،عصری راکه مسبو به جاهلیت مطل بود به روشنایی گفتار خویش منور کردند.
ایشان درخطبه واالیش با تطبی سخنان پیامبر و قرآن توانستند بزرگ ترین انقالب فکری را در جامعه ووفانزدة آن
روز گار به وجود بیاورند .چنانچه امام حسن و حسین (علیهاالسالم) و امام علی علیهالسالم ،سلمی امرافع ،انسبن
مالک ،ام سلمه ،زینب دختر ایشان ،از ایشان بهصورت مستقیم حدیث روایت میکنند و زنانی نیز مانند فاومه زهرا
( علیهاالسالم) نقل حدیث میکردند لذا ایشان به محدثه نیز مشهوربودند (اردستانی.)209- 262 :1388 ،
از زنان ناقل حدیث ،نفیسه د ختر حسنبن الحسنبن علی علیهالسالم است که شافعی و بشربن الحارث از ایشان
حدیث فرامیگرفتند .دختر شیخ ووسی نیز از نظر نقل روایت از زنان ممتاز بوده است( .جاللی  :)4 :1379به تعبیر
دیگر زنا ن ،توجه به مسائل و مشکالت زندگی باز هم در فراگیری حدیث و نقل آن بسیار توانا و دقی بودند .چنانچه
نام و شرح حال بیش از  1500تن از زنان محدثه اسالمی در تاریخ ثبت شده است.در سده های اخیر نیز مانند دختر
شریف مرتضی ،کتاب نه البالغه را به عمویش روایت میکرد و ب سیاری از علما نیز نه البالغه را از او روایت میکنند.
(اردستانی.)389 ،1388 ،
 - 2- 3حوزۀ تدریس
ولب علم واجب ولی نشر علم واجب کفایی است .بنابه ولیفه اسالمی و انسانی هعر کسعی چیعزی از علعم کسعب کعرده
باید به دیگران تعلیم دهد.لذا ،زنان بسیاری در تمدن اسالمی بر سند تعلیم نشسته و در نشعر دانعش کوشعیدند .چنانچعه
به خدمت معصومین معی آمدنعد و کسعب علعم معی کردنعد و سعپس بعه میعان زنعان رفتعه و دانعش خعود را بعه دیگعران
می آموختند( .جاللی .)2 :1379 ،در عصر حاضر نیز زنان همچون خعانم امعین اصعفهانی کعالس هعای تعدریس در شعهر
اصفهان برگزار مینمودند و بعر کرسعی تعدریس معینشسعت« .در دوره هعای مختلعف اسعالمی زنعانی بعزرگ بعر کرسعی
تدریس نشستند و فرزانگانی در مکتب آنان تلمذ کردند( ».مهریزی 1385؛ .)51
 - 3- 3حوزه فقاهت
ضرورت اجتهاد باعث شد زنان دانشمند مانند مردان بر سند فقاهعت نشسعته در موضعوعات مختلعف خصوصعاً در مسعائل
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زنان به استنباط احکام بپردازند .امام صاد در این رابطه میفرماید« :فَرُبر امرا :افقه من رجعل» چعهبسعا زنعانی از معردی
فقیه تر است (حر عاملی ، 1413 ،ج  .)177 :11در ایعن زمینعه امسعل مه از فقهعای صعحابه شعمرده معیشعودوجزو 13
نفری است که اصحاب در فتوی به او مراجعه میکردند و ایشان در مورد فقه زنان نیزخبره بودند (جاللی.)5 :1379 ،
احمدبن ابراهیم میگوید« :در سال  260هجری به حضور حکیمه دختر امعام جعواد علیعهالسعالم وارد شعدم درحعالیکعه
آن بانوی دانشمند پشت پرده ای قرار گرفتعه بعود ،مسعایل اعتقعادی و دینعی مختلفعی را گفتگعو کعردیم ،سعپس دربعارة
مطالبی که امام جواد علیهال سالم به مادر خود وصیت کرده بود صحبت شد و معن سعلال کعردم :آیعا در ایعنگونعه مسعائل
می توان ادعای یک زن را پذیرفت و آن را معیار عمل قرار داد؟ درصورتیکه امام جعواد (علیعهالسعالم) بعه یعک زن وصعیت
کرده است؟ حکیمه گفت :این کار مانعی ندارد ،زیرا این عمل پیروی از حسینبن علعی (علیعهالسعالم) معیباشعد ،چعون
حسین (علیه السالم) هم در لاهر وصیت خود را به زینب (سالماهلل علیها) کرد و آن بانوی بعزرگ را وصعی خعود قعرار داد
و علوم و احکامی را که از جانب زینالعابدین (علیهالسالم) بیان می شد ،برای حفظ آن حضرت از خطعر دشعمن و حفعظ
جان او به زینب (سالماهلل علیها) نسبت داده میشد (اردستانی )277 :1388 ،و (محالتی ،ج .)58 :3
 - 4- 3ادب و هنر
از زنان بارز در هنر شعر و ادب می توان به حضرت خدیجه (علیهاالسالم) اشاره کرد« .او مهارت تامهای در علم عروضی
و ادبیات و شعر داشته است» (میرجهانی .)88 :1390 ،ایشان در زمانیکه زنان در جاهلیت اولی بهسر میبرند از
حیث کمال و ثروت و ادب سرآمد مردمان خود محسوب شده است.عالمه مجلسی (ره ) در کتاب وزین خود بحاراالنوار
اشعار این بانوی صاحب ادب را بیان نموده است که در راستای مقام و منزلت پیامبر سروده است .برای تبر قسمتی
از اشعار ایشان راکه دربارة پیامبر از مکه بیرون رفت و جبرئیل و فرشتگان اوراف ایشان را فرا گرفته بودند بیان
میکنیم:
« نع م لی منکم ملزم ایر ملزم
و لو لم یکن قلبالمتیم فیکم
و لم یخل ورفی ساعه من خیالکم

و وصل مدی االیام الیتصرّم
جریحاً لما سألت دموعی بالدم
و من حبکم قلبی و من ذکرکم فمی» (مجلسی1373 ،ج :16

.)50
 - 4- 4یاوران جنگی و پرستاران
امعطیه دختر حارث انصاری از راویان حدیث از پیامبر اکرم است .ایشان از بصره به مدینه آمد و از( پیامبر اکرم
صلیاهلل علیه و آله) احکام دین آموخت .او همراه ایشان برای مداوا و معالجه مجروحان در جنگ شرکت میکرد .او
خود میگوید« :من در هفت جنگ همراه رسول خدا (صلیاهلل علیه و آله) شرکت کردم و مجروحان را مداوا نمودم».
(اردستانی1388 ،؛ ( )436عبدالکریم، 630،ج .)602 :5پیامبر اکرم (صلیاهلل و علیه و آله )در وی حدیث معتبری از
 12تن از زنان مسلمان نام می برد که در روزگار امام زمان حضور می یابند و به مداوای مجروحین جنگی آن حضرت
میپردازند .قفراو ،اممیمی ،نسیبه دختر کمبانازنی ،نسیبه دختر کعب (محالتی ،ج 5؛ ( )41اردستانی1388 ،؛ .)329
 - 5- 4تالشهای علمی زنان
فاومه الزهرا (علیها السالم) در مدت عمرکم و کوتاه خویش برای دگرگون کردن افکار و اندیشه مردم از جاهلیت
علمی بسوی روشنایی ،تالشهای فراوان انجام دادند.ایشان در جامعهای بهدنیا آمد که زنان جزو کاالی ارزش نداشتن و
زنده به گور کردن آن ها عادت مردمان گشته بود .حال با آمدن ایشان به عرصه جامعه زنان  ،تغییر اساسی در
بنیانهای اجتماعی زنان رخ داد و زنان به مستند تعلیم و تدریس نشستند .در پی آن با مشارکت سیاسی خود در
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صحنه حکومت بهصورت آشکارا انقالب عظیمی در جامعهای دانایی زنان پایهگذاری نمودندو اعالمیه نهضت را اینگونه
استوارکردند « .:هان ای مردم! بدانید من فاومهام! و پدرم محمد (صلیاهلل علیه و آله) است .آنچه میگویم آغاز و
فرجامش یک سخن درست و یک حقیقت است و در آن ناهماهنگی و ضد و نقیضی نخواهد بود( ».قزوینی:1312 ،
 .)520تالش های زنان رادکتر صالح یوسف محتو  ،دریک جلد کتاب نشان داده است که نمونهای از تالشهای علمی
زنان مسلمان در قرون اسالمی است .همچنین استاد احمد محمد عیسی جایگاه زنان دانشمند مسلمان را در قرنهای
میانة اسالمی را دریک مقالة کوتاه آشکار کرده است (مهریزی.)50- 51 ،1385 ،
 - 4بنیانهای علماندوزی زنان در عصر نوین اسالمی
 - 1- 4واجب بودن علم بر هر مسلم
وقتی لرف علم را وسعت می بخشیم و آن را جامه عمل می پوشانیم تازه به تعهدمان عمل کعردهایعم .چعه زن و چعه معرد
به عنوان انسان به میزان توان خود نسبت به تعهدات خود به خداوند مسلول هستند .یکی از ایعن تعهعدات تحصعیل علعم
است« .ولب العلم فریضه علی کل مسلم اال ان اهلل یحب بقاة العلعم» (کلینعی ،1386 ،ج  .)53 :1بعه تعبیعر دیگعر «کعل
مسلم» تعیین بر علوم است و «بقاةالعلم» تأکید بعر دانعشانعدوزی اسعت .بعه همعین منظعور خداونعد بعرای والعب علعم
پاداش هایی نیز درنظر گرفته است مانند  «:کسی که در جستجو تحصعیل دانعش باشعد خداونعد او را بعه بهشعت معیبعرد
(کلینعی ،1386 ،ج  .)69 ،1یعا اینکععه خداونعد دانشععجو را دوسعت دارد .چنانچعه فاومععهالزهعراو در پععاداش علعمانععدوزی
این گونه بیان میکنند « :عالمان پیرو ما ،در حعالی بعه صعحرای محشعر حضعور معی یابنعد کعه بعه انعدازة علعم و دانعایی و
کوشش و تالش آنان برای تعلیم و ارشاد بندگان خعدا ،خلععتهعا و هدیعههعای گعرانقیمعت پعاداش داده خواهنعد شعد
(مجلسی ،1373 ،ج .)3 :2
در این راستا امام صاد (علیهالسالم) مردم را به گروههایی مشخص کرده است - 1 :عالم  - 2متعلم  - 3غ اٍة (یعنی
خاشا روی آب )که به وسیلة سبکی علمشان ،دستابزار دیگران هستند  .بهصورت عموم ،افراد جامعه از زن و مرد
در این سه دسته قرار گرفته شده است و قیدی بر آن نیست (کلینی ،1386 ،ج .)67 :1
 - 2- 4سیمای ارزشمند عالم و عالمه
در دیدگاه مکتب اسالمی هیچچیز مانند عالم از ارزش و فض لیت برخوردار نیست .حتی پیامبر اکرم صلیاهلل علیه و آله
خود را اینگونه معرفی میکند« .بالتعلیم ارسلتُ» (مجلسی ،1373 ،ج  .)206 :1و یا اینکه فاومهالزهراو
(علیهاالسالم) درخطبة خویش  ،سیمای عالمان امت پدرش رابه اینصورت بیان میکند« :انما یخشی الذین عباده
العلماو» (فاور  ) 28 /یعنی در میان بندگان خدا تنها دانشمندان و آگاهان واقعی هستند که از او می ترسند و در برابر
او احساس مسلولیت مینمایند (قزوینی.)287 :1392 ،
بدین ترتیب احمد ورشتی از امیرالملمنین علیهالسالم روایت میکند که »اگر کسی عالم ععارف از شعیعیان معا کعه دانعا
به مراتب شریعت ما باشد ،بعضی از دوستان ...که نتوانستهانعد بعه درجعات بعاالی علمعی برسعند و از نادانعان و جعاهالن
هستند و در راه کمال س رگردانند  ...ارشاد نمایند  ...در روز قیامعت در منعازل فعردوس جنعان او را اسعتقرار دهنعد .اکنعون
هر کس در دنیا از این عالم اسعتفاده کعرده اسعت .بعه او متوسعل گعردد و از تعاریکی خعود را برهانعد و بعه سعوی بهشعت
رود(».وبرسی ، 620 ،ج  )13- 14 :1و (اکبری.)47 :1279 ،
 - 3- 4ثروت علم
چه بسا ثروتهایی که در دنیا مانند ثروت هارون آوازی آن حتی در قرآن نیز مطعرح شعده ،یعا ثروتمنعدانی ماننعد فرععون
و نمرود که حکم فرمایی کردند و یا چه قدرتمندانی که کشعورهای ضععیف را بعه اسعتعمار کشعاندند ولعی اثعری دیگعر از
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آنان در عصر زندگی باقی نمانده است .امااثرات علم متفاوت است«.ثروتاندوزان بعا ایعنکعه زنعدهانعد نعابود شعدهانعد امعا
دانشمندان تا زمانی که روزگار برقرار است ،باقی خواهند بود .بدنهای شان در زیر خا اسعت ولعی عکعسهعای آنعان در
قلبها موجود است (امام علی.)910 ،1376 ،
حضرت علی( علیه السالم )در نه البالغه،مال و علم را با هم مقایسه کرد ه و علم را ثروتعی معیدانعد کعه بعا تعلعیم دادن
افزون گشته ،حافظ صاحب خود است ،و سعت دهنده لرف قلب است( امعام علعی .)910 ،1376 ،درحقیقعت «خیعر »در
تک یر علم نهفته است « :لکن خیر ان یک ر علمک» (امام علی.)882 ،1377 ،در دنیای امعروز و در عصعر معدرن کعه همعه
به دنبال ثروت و سرمایه علم هستند ،معصومین بر این نکته تأکید دارند که علم بهصعورت مطلع بعاال ترین ثعروت اسعت
.پس زنان که در این مکتب پرو رش یافته در پی یعافتن ثروتعی بنعام علعم ،چنعان مجاهعدت معی کنندکعه هرچعه ولعب
می کنند سیر نمیشوند« .دو گرسنه هیچگاه سیر نمیشوند  :یکی والب دنیا و دیگعر دانعشآمعوز( ».کلینعی ،1386 ،ج :1
.)107
 - 4- 4مجاهدت و کوشش در کسب علم
سیرة ع ملی پیامبر و اهلالبیت (علیهم السالم) بر مجاهدت و کوشش قررا گرفته و در تمام عمر خود دست از تالش و
کوشش در هدایت مردم برنداشتند .در این رابطه زن ان نیز از صدر اسالم هم در خانه به نقش خود مشغول بودند و هم
درصحنة سیاست و اجت ماع حضور می یافت .در این میان زنانی هم به امر کشاورزی میپرداختند و امور زندگی خود را
میگذرانند ولی به هرحال از تحصیل علم نیز باز نمی ماندند.
یک ی از این محدثین اسالمی بزرگ حبابه است .او یک زن فو العاده و است نایی می باشد که از امعام علعی (علیعهالسعالم)
تا امام رضا (علیهالسالم) ناقل حدیث بعوده اسعت و در زمعان امعام هشعتم ،عمعرش بعه  225رسعید ،ولعی از نظعر علعم و
فضیلت مقامی داشت که امام رضا (علیهالسالم ) او را با پیراهن خعود کفعن نمعود و بعه خعا

سعپرد (اردسعتانی :1208

.)246
البته از نظر معصومین نوشتن علم و انتقال آن به نسل آینده بسیار تأکید شده است چنانچه امام صعاد علیعهالسعالم بعه
یکی از شاگردان خود بهنام مفضل اینگونه سفارش میکند « :بنویس و علم خود را در میان هعم معذهبانت پخعش کعن و
اگر از دنیا بروی کتابهایت را بهعنوان ارث به فرز ندانت منتقل کن زیرا زمانی که آن ها گرفتعار آشعوب و فتنعه معیشعوند و
خستگی بر دوش آن ها آن چنان سنگینی میکند که جز با کتاب های خود آسعوده خعاور نمعیشعوند( ».کلینعی:1386 ،
.)127
 - 5- 4منزلت زنان در محور خانواده
«زنان خانه دار نیز در جهت تدبیر بهتر شئون منزل و تربیت نیکعوی فرزنعدان بعه علعومی نظیعر پرسعتاری و روانشناسعی
نیاز دارند .یادکرد این نکته الزم ا ست که تعلیم زنان تنها در خود آنان ملثر نیسعت؛ بلکعه بعه ایعن دلیعل کعه زن محعور
تربیت درخانواده است در فرزندان و در نهایت در جامعه اسالمی نیز ملثر خواهد بود از ایعنرو چعهبسعا اهمیعت آمعوزش
زنان ،بیش از تعلیم و مردان باشد( ».جاللی.)1 :1379 ،
«ام هانی» دختر ابووال ب و خواهر علعی( علیعهالسعالم ) کعه معادر او کسعی نیسعت جعز فاومعه بنعت اسعدوحتی پیعامبر
(صلی اهلل علیه و آلعه) جایگعاه او را در بهشعت معرفعی معیکنعد (اردسعتانی .)120 :1388 ،پیعامبر از ایشعان درخواسعت
ازدواج نمود ولی ام هانی به خاور کودکان تیمی که در خانه نگهداری میکرد قبعول نکعرد .رسعول خعدا (صعلیاهلل علیعه)
وقتی این استدالل علمی را از ام هانی شنید فرمودند « :هیچ مرکبی کسی را بر گردة خعود سعوار نکعرده ،کعه ماننعد زنعان
قریش دارای اهمیت و دانایی باشند ،زیرا آنان نسبت به فرزندان خود مهربعان تعر و نسعبت بعه شعوهری کعه بعا او زنعدگی
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می کنند از همه ولیفهشناستعر معیباشعند» (محالتعی ،ج  .)451 :3و در جعایی دیگعر در تعریعف از شعجاعت ام هعانی
میگوید« :اگر همة مردم هم ،فرزند ابووالب بودند ،همة آن ها افراد دالور و شجاعی بودند» (اردستانی.)131 :1288 ،
اوعالوه بر نقش مادری احادیث متعددی نیز بیان نمودهاند ،که این نشانة عقل و عالمی ایشان می باشد .البته فرزندان
شجاعی نیز پرورش دادند که در رکاب امام علی (علیهالسالم) خدمت میکردند .در این رابطه نصربن مزاحم میگوید:
« جعده در میان قریش دارای مقام و شرافت بلندی بود و به خاور زبان گرم و نرمی که داشت محبوب ترین اشخاص در
پیشگاه علی(علیهالسالم )محسوبمی شد (».محالتی ،ج  .)452 :3به منظور تبر

حدی ی را از این راوی حدیث بیان

میکنیم که نشان از مقام واالی ایشان است .پیامبر اکرم فرمودند«:،روزگاری میآید که ،اگر نام شخصی را بشنوی
بهتر خواهد بود از اینکه خود او را ببینی ،و اگر صرف اً او را ببینی ،بهتر خواهد بود از اینکه او را آزمایش و امتحان
کنی ،زیرا اگر او را امتحان کنی ،اوضاع و احوال دیگری برای تو روشن میگردد .چون دین برخی از مردم پول آنها ،و
هدف آن ها صرفاً انباشتن شکم و قبلهگاه و آرمان های بلند آنان زنهای شان خواهد بود! آری ،چنین مردمی برای نانی
تعظیم و چاپلوسی های ناروا میکنند ،برای پول و درهم سجده و خضوع ذلّتبار می نمایند و زندگی آنان با حالت
سرگردانی و پریشانی ،که نه مسلمانی را مانندونه نصرانی  ،بلکه با وضع بیهوشی و اضطراب سپری میگردد»
(اردستانی.)134 :1388 ،
 - 5پیامدهای علمگرایی زنان در تمدن نوین اسالمی
انسان در آغاز پیدایش زندگی خویش بهدنبال کمال و ترقی جسم و روح خود به دیدگاه های مختلف متوسل گردیده
است ،لذا در دیدگاه معصومین تعلیم و تربیت دو اصل مهم بهشمار میرود .تعلیم ،رشد دادن روح است« .التعلیم
هوایی و الفضائل» (حسنزاده آملی .)87 :1364 ،و تربیت که همان تأدیب است به معنای «هووری ایجاد الفضائل
الخلقیه و الصناعات العلمیه فیاالمم» (حسنزادة آملی .)87 :1364چنانچه امام کالم (علیهالسالم) میفرماید:
«الزم ترین دانش برای تو ،دانشی است که تو را به صالح قلبت راهنمایی کند و فساد آن را برایت آشکار سازد».
(شریفی .)29 :1386 ،در جامعه نوین اسالم و علماندوزی زنان دارای پیامدهای مختلف در زمینه فردی و اجتماعی
است که به ابعاد آن میپردازیم:
 - 1- 5ابعاد فردی علماندوزی زنان
بی تردید ،تابش علم و تحصیل در زندگانی افراد محسوس و قابل در

است .در اولین مرحله تابش نور علم بر زندگی

خصوصاً زنان باعث می شود ،فرد ارزش خود را بداند«.دانشمندکسی است که ارزش خودش رابداند(».امام علی:1376 ،
 .)224زنان وقتی ارزش خود را بشناسند جایگاه و مقام خود را در کنند درنتیجه به بیراه کشیده نمیشوند بلکه
هم خود و هم دیگران را به بصیرت دعوت میکنند « .سفاهت و فریبخوردگی در دل عالم نیست( ».کلینی ،1386 ،ج
.)77 :1
در مرحله دوم از تابش نور بر زنان جامعه تمدن نوین ،آن است که شعکیبایی و وقعار دامنعه آنعان را فرامعیگیعرد« .دانعش
را فرا گیرید و خود را با شکیبایی و وقار بیارایید» (کلینی ،1386 ،ج  .)73 :1چنانچعه پیعامبر اکعرم صعلیاهلل علیعه و آلعه
فرمودند« .بع ت التم مکارماالخال » (مجلسی ،1373 ،ج  .)59 :67درواقعع هعدف رسعالت پیعامبر بعه کمعال رسعاندن و
آراستگی اخالقی انسان ها است .در این رابطه بحث ها و نظریات فراوانی در میان دانشمندان ردوبدل معیشعود ولعی آنچعه
مهعم اسعت عملکعرد ایعن علعوم در زنعدگی زنعان اسعت« .اخعال همسعرداری»« ،اخعال جنسعی» و«اخعال معیشعت
خانه داری»« ،اخال تربیت فرزندان»« ،اخال گفتگو» از ابعادی هستند که زنان در سا یه علم و دانعایی بعه آن معیرسعند
.درنگاهی «میراث علم ی عالمان برجسته جهان نشعان معیدهعد کعه اخعال ودانعش ..همعواره معورد توجعه دانشعمندان
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خیرخواه بشر بوده است» (شعریفی .)29- 30 :1386 ،بنعابراین ائمعه معصعومین کعه بعاالترین دانشعمند تعاریخ بشعریت
هستند به این ابعاد توجه داشته و بهترین روش را برای زنان در اختیار آنان میگذارند تا آنعان بهتعرین همسعر و بهتعرین
شو زندگی ،بهترین مادر و بهترین مشاور باشد« .در زندگانی جز بعرای دو نفعر خیعری نیسعت« :العف) دانشعمندی کعه
فرمانش برد و ب) شنوندهای که بشنوند و آن را به خاور بسپارد و آن را به کار نبرد» (کلینی ،1386 ،ج .)73 :1
سومین مرحله تابش نور علم زنان بر خانواده اس ت .زنان با کسب علم و کاربست آن میراثی گرانبهعا را بعه فرزنعدان هدیعه
می دهند و فرزندان نیز به عنوان رسوم شایسته آن را شیوع میدهند« .دانش میراثی شایسته اسعت .رسعمهعای پسعندیده
زیورهای ی هستند که کهنه نمیشوند» (امام علی .)848 : 1376امام صاد در تأکید وراث ت عالم میفرمایعد« :بعهراسعتی
علما وارث پیامبراند» (کلینی1 ،1386 ،ج .)61:در این راستا امیرالملمنین به زیبایی اثعرات و فضعایل علعمانعدوزی را بعه
بدنی تشبیه نموده است خصوصاً این آثار در زندگی زنان که به عنعوان محعور سرشعت تربیعت بشعریت معرفعی شعدهانعد،
بسیار چشمگیر است« .ای وال ب علم بهدرستیکه علم دارای فضائل و ارزش های ک یری است:
 سر و رأس علم ،تواضع است؛ چ شم علم ،دوری از حسداست؛ گوش علم ،فهم است؛ زبان علم ،صد و راستی است؛ حافظة علم ،کنجکاوی است؛ قلب علم ،حسن نیت است؛ عقل علم ،معرفت و شناخت اشیاو و امور؛ دست عل م ،رحمت است؛ پای علم ،دیدار علما و دانشمندان؛ تالش علم ،سالمت است؛ حکمت علم ،ورع و پرهیزکاری است؛ قرارگاه علم ،نجات است؛ قاعدة علم ،عافیت است؛ مرکب علم ،وفاو است؛ سالح نرم علم ،نرم ی کلمات و گفتار است؛ رفی علم ،درستی با نیکان است( ».کلینی ،1386 ،ج .)113 :1بنابراین با توجه به نکات فو متوجه می شویم که پیامدهای علماندوزی زنان در ابعاد فردی بسیار فراگیر است .شعاع
این فضایل و ارزش های در دامنة زندگی چنان تأللو میکند که در این نوشتار جای بازگوی همة آنان نیست.
 - 2- 5ابعاد اجتماعی علماندوزی زنان
انسان ،گاه در زندگی اجتماعی خود شتاب میکند و به صرف فراهم آمدن زمینه های اوالعاتی وارد عمل گشته و
برای کسب بعضی از امور بهدنبال شهرت میگردد« .کسی که برای جلب توجه مردم به سوی خود بهدنبال تحصیل
علم باشد ،بوی بهشت را نخواهد چشید .ای ابوذر ،بوی بهشت به مشام کسی که برای مردم فریبید در جستجو علم
باشد نخواهد رسید( ».مجلسی ،1373 ،ج  .)76 :74امروزه در جهان مدرن افراد برای کسب مقام و ثروت و شهرت
بهدنبال علم رفته و زنان نیز تبعاً برای خودنمایی در جامعه سرمایهداری هرگونه شتابزدگی را تجربه میکنند.
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حال زنانی که در مکتب معصومین پرورش یافته و به دنبال کسب علم و تحصیل رفتهاند و بهترین علوم را گلچین
کردند می توانند در تمدن نوین اسالمی بدرخشند! «کس ی که برای رضای الهی در پی کسب دانش باشد،هر بابی از
دانش که برای او گشوده می شود ،ذلت و خود کمبینیاش در برابر خود و تواضعش در برابر مردم ،ترسش در برابر
خداوند و تالشش در امور ....افزایش می یابد .چنین شخصی از علمش بهره می برد پس شما نیز از علم او بهره گیرید .و
کسی که برای دنیا و منزلت در نزد حاکمان بهدنبال تحصیل دانش باشد ،هر بابی از دانش که برای او گشوده میشود،
خودبزرگ بینی او در برابر خود و مردم و غرورش در م قابل خداوند و ستمکاریاش در ح دین افزایش مییابد».
(مجلسی ،1373 ،ج.)34 :2
به تعبیر امام خمینی ،زنان س گوی پرواز جامعه هستند و مظهر تحقع کمعال بشعریت در تمعدن اسعالمی هسعتند( .امعام
خمینی ،1379 ،ج  .)341 :7و این تأکید فقط در ابعاد زنان عالم و دانشمند جامعه امکعانپعذیر اسعت،لذا زنعان ععالم در
بیرون خانه در عرصه ارتباوات چنان براساس دیدگاه معصومین میتواننعد عمعل کننعد کعه نتعای آن در عرصعه اجتمعاع
نمایان شود« .اگر زن در جامعه بتواند به علم و معرفت و کماالت معنوی و اخالقی که خعدای متععال و آیعین الهعی بعرای
همه انسان ها بهوور یکسان درنظر گرفته است برسد ،تربیعت فرزنعدان بهتعر خواهعد ،محعیط خعانواده گعرم تعر و باصعفاتر
خواهد شد ،جامعه پیشرفت خواهد کرد و گره های زندگی آسان تر باز خواهد شد( ».خامنهای.)88 :1384 ،
براساس قاعدة وجوب علم زنان در علومی که جامعه احتیاج دارد از قبیل :عل م پزشکی ،علعم مشعاوره ،علعم فقاهعت ،علعم
مدیریت کودکان ،علم آموزش و پرورش .. ،تابع میعزان احتیعاج جامععه اسعالمی اسعت .اگعر زنعان ایعن علعوم را تحصعیل
نکنند پس جامعه زنان به چه کسانی مراجعه کنند؟! و این یعنی رکود ،یعنی برگشعت ،یعنعی جاهلیعت ،کعه بعا منطع و
دیدگاه اسالم تداخل دارد .بنابراین تحصیل زنان و مهعارت آنعان در علعوم گونعاگون از ضعروریات تمعدن جامععه اسعالمی
است .لذا،در پیام د وجود چنین زنان دانشمند و وارسته باعث تحق آمعال بشعریت کعه همعان زنعدگی در سعایه سععادت
الهی است به صحنه لهور معیرسعد.زنان ععالم و حسعاس بعه امعور جامععه چنعان اوضعاع جامععه را معورد تفحعص قعرار
می دهند ،که با مشاهده رفتارهای ضد بشری به صحنه آمده و اعالم برائت معیکننعد «مگعر معی شعود یعک نفعر مسعلمان
باشد با کشف حجاب مبتذل موافع باشعد؟ زن هعای ایعران هعم قیعام کردنعد بعر ضعدش و تعودهنی بعه او زدنعد کعه معا
نمیخواهیم اینوور چیز را ،ما باید آزاد باشیم .این مرد می گوید آزادید لکعن ع بایعد حتمع ًا ع آزادیعد امعا بایعد حتمع ًا
بدون چادر و بدون روسری تو مدارس بروید .این آزادی است( ».امام خمینی ،1271 ،ج .)343 :3
در پرتو نهضت علمی زنان ،جامعه نوین اسالمی میتواند نقش هایی اساسی و بنیادی تنظیم کند که آثار علمی آن در
نسل آینده به لهور رسد .چنانچه حضرت معصومه (علیهاالسالم) با هجرت خود را از مدینه توانست راه را برای زنان
علوی و ملمنه هموار کرد .و مهاجرت آنان را به دیگر بالد امکان پذیر کند .در این موقعیت زنان با استفاده از تربیت
معصومیه توانستند بزرگ ترین هجرت از کشورهای عربی را به ایران پایهگذاری کرده و باعث تروی مکتب تشیع و
علوم مختلف در این سرزمین شوند و این از پیامدهای بزرگ جامعه زنان عالمه محسوب می شود .لذا ایران سکوی
پرواز علوم مختلف گردید و آثار آن را در شهرهایی همچون قم ،مشهد ،اصفهان  ...میبینیم.
در خاتمه باید به این نکته اشاره کرد که پیامدهای اجتماعی زنان فاضله و عالمه مستقیماً در جامعه تأثیرگذار است.
مهم ترین از آن پیامدها وجود زنان شجاع و عالم در امور سیاسی ،است« .زن ها مردان شجاع را در دامن خود بزرگ
میکنند .قرآن کریم انسان ساز است و زنها نیز انسان ساز ،ولیفة زنها انسان سازی است .اگر زنهای انسانساز از
ملت ها گرفته بشود ملت ها به شکست و انحطاط مبدل خواهند شد .و  ...زن ها هستند که ملت ها را تقویت میکنند،
شجاع میکنند  ....مقام بانوان در اسالم بلندپایه هستند( ».امام خمینی ،1379 ،ج .)299 :6
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نتیجهگیری
این مقاله در پاسخ به این سلال اصلی به نگارش درآمده است« :چرا علماندوزی زنان در عصر و تمدن نوین اسالمی
مورد توجه قرار گرفته است؟» نگارن دگان به بررسی نگرش متفکران غربی ع برنشتاین ،ایوان ایلیچ ،فمینیس م ،ع و
متفکران رهبران دینی معصومین وهمچنین دیدگاه امامخمینی به مسأله علماندوزی زنان پرداختند .معصومین با
ترسیم نظام دانایی بر محورهای آموختن علم براساس حکمت ،انتقا ل دانایی به دیگران و نسل آینده  ،تبعیت و عمل
از علم توانستند تحوالت عظیمی در تحصیل دانش زنان در عرصه فردی و اجتماعی بهوجود آورند و تاریخ تمدن
اسالمی را توسعه دهند و مقام زنان را از تاریکی جاهلیت به نورانیت انسانست تبدیل کنند .از آنجاکه بنیانهای
اساسی علماندوزی خصوصاً علماندوزی زنان در دیدگاه رهبران دینی اهلالبیت بر  5محور اساسی ازقبیل - 1 :واجب
بودن فرضیه علماندوزی  - 2سیمای ارزشمندی عالم  - 3باالترین ثروت  - 4مجاهدت در راه دانایی  - 5حضور و شرکت
و شخصیت زنان در محور خانواده استوار گردیده است .لذا در پرتوی این مکتب زنانی در جامعه اسالی پرورشیافتند
که توانستند انقالب عظیم علمی را در اجتماع زنان مسلمان برپا کنند و هم خود و هم جامعهْ خود را به تحول فکری
در عرصه های مختلف سیر دهند .در این میان از زنان نمونه همچون حضرت فاومهالزهرا (علیهاالسالم) ،حضرت
خدیجه (علیهاالسالم) ،ام هانی ،نسیبه ،حضرت زینب (علیهاالسالم) ،حضرت سکینه (علیهاالسالم) ،دختر سید مرتضی،
خانم امین ،حضرت معصومه (علیهاالسالم)  ...نام برده شده و علماندوزی و فعالیت های گوناگون علمی ،سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی زنان عالم که در عرضه جامعه تبعات مختلفی در ابعاد فردی و اجتماعی داشته مطرح شد.
در ابعاد فردی تابش نور علماندوزی زن ان باعث شناسایی ارزش خود زنان ،جلوگیری از فریب خوردگی؛ شکیبایی و
وقار ،کسب اخال همسرداری و اخال تدبیر خانهداری و اخال تربیت و گفتگو ،پایهگذاری رسم های پسندیده و به
ارث گذاشتن آن به فرزندان و نسل آینده است و در ابعاد اجتماعی نیز زنان در این مکتب انسان ساز پرورش یافته و
با فراگیری علوم نیازمند روز جامعه اسالمی خصوصاً احتیاجات جامعه زنان ،ازیک سوی بر انگیزه بر تواضع آنان نسبت
به مردم محتاج افزایش مییابد از سوی دیگر ،تالش و کوشش آنان برای برورف کردن احتیاجات آنان نیز گسترش
می یابد .عالوه بر آن که زنان سکوی پرواز جامعه هستند با حضور در اجتماعا ت و فعالیت های سیاسی با هرگونه
انحراف و رفتارهای ضد بشری در جامعه اسالمی مبارزه میکنند و نسبت به امور حساسیت نشان میدهند ،که این
خود باعث ساختن انسان شجاع در عرصه ملتها شده و ملت ها را از انحطاط نجات میدهد.

پیشنهادات
 به منظور پرورش زنان عالم و دا نشمند در بستر جامعه و خانواده می توان با فرهنگ سازی از وری داستان سازی،نمایش و  ...برترین زنان دانشمند بر سایر زنان در رسانه های ملی و شبکه های اجتماعی به عنوان ارائه سند الگوی
پیشرفت زنان دانشمند استفاده نمود.
 مصاحبه و گفتگو با زنان فداکار و شجاع در زمینه های گوناگون مانند زن جهادگر ،زن کار آفرین ،زن کشاورز و ...توسط نخبگان جامعه و ارائه سند پیشرفت.
 -زمینه سازی علم اندوزی زنان بصورت بومی در بستر جامعه های محلی مانند جلسه های فرهنگ سرا ،جلسه های
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مذهبی و  ...که زمینه جذب زنان به سمت علم و دانش می شود.
 استفاده از زنان موف در تربیت خانواده و فرزندان بصورت ملی در مناسبات و همایش ها در روزهای خاص مانندروز شیرخوارگان ،روز اربعین ،روز  22بهمن و  ...حرکتی م بت در تدوین و فرهنگ سازی الگوی پیشرفت فرهنگی
جامعه زنان.
 ارتقاو فرهنگ اندیشه مردان در راستای همکار ی و همیاری در علم اندوزی زنان در بستر جامعه بصورت نصببیلبورد در مکان های عمومی مانند پار  ،فروشگاه ها.
 ارائه بستر مقایسه سازی زنان موف جهان با زنان گمراه در مراکز دانشگاهی ،مراکز علمی. انتقال دانایی و تجربه زنان کهن به نسل جوان زن از وری برگزاری جلس ه های پرسش و پاسخ در رسانه های ملیبه صورت حضوری به منظور ارائه الگو و سبک زندگی در بستر علمی.
 پایه سازی فکری و سرمایه گذاری بصورت اجتماعی در مهد کود ها ،دبستان ها ،دبیرستان ها و نهاد دانشگاهجهت ارزشمندی علم زنان در عرصه گوناگون زندگی به صورت بهترین الگو.
 ترقی جامعه فکری زنان در فعالیت های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی.منابع
 قرآن امام علی علیهالسالم ( ،) 1376نه البالغه مرحوم سید رضی ،ترجمه مصطفی زمانی :انتشارات نبوی ،چاپ  ،10تهران حسنزادة آملی ( « ) 1364مجموعه مقاالت» مرکز انتشارات دفتر تب لیغات اسالمی ع چاپ اول خامنهای ،سیدعلی ( « ) 1384زن از دیدگاه مقام معظم رهبری» انتشارات ورفان ساروخانی ،باقر ( « ) 1370دایرهالمعارف علوم اجتماعی» انتشارات کیهان شریفی ،احمد حسین (« ) 1386آیین زندگی» قم :نشر معارف ،چاپ یازدهم عبدالکریم ،ابوالحسن (  630هع « ) .الغابه فی معرفه الصحابه» معروف به ابناثیر ،انتشارات اسماعیلیان ع تهران قزوینی ،سیدمحمد کالم (  ) 1392و حضرت فاومهالزهرا از والدت تا شهادت» ترجمه علعی کرمعی فریعدنی ،چعاپ  ،14نشعر:مرتضی :قم
 اردستانی ،احمد ( « ) 1385زنان دانشمند و راوی حدیث» ملسسه بوستان کتاب قم اکبری ،علیاصغر ( « ) 1379مشایخ بزرگ حدیث در ورشت» انتشارات واج گستران ،چاپ اول :تهران امام خمینی ،روحاهلل ( « ) 1379صحیفة امام» تهران :ملسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی بخاری ،محمد (« ) 256صحیح بخاری» دارالفکر ع بیروت جاللی ،شهدا ( « ) 1379درخشش زنان» ذوالفقاری ،ابوالفضل ( « ) 1389جامعهشناسی و جامهشناسی» انتشارات میدان تهران ،چاپ اول کلینی ،محمد (« ) 1386اصول کافی» ترجمه سید مهدی آیتاللهی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات جهانآرا گیدنز ( ) 1386ساختارگرایی ،پساساختارگرایی ،تولید فرهنگ» تهران ،انتشارات جهاد دانشگاهی مجلسی ،محمدباقر (  « ) 1373بحاراالنوار» تهران مکتبهاالسالمیه محالتی ،ذبیحاهلل (» ) 1406ریاحینالشریعه» مطهری ،مرتضی ( » ) 1382صد گفتار» انتشارات دانشگاه امام صاد  ،چاپ هفتم مهریزی ،مهدی ( « ) 1285اندیشههای اجتماعی امام خمینی» نشر عروج :تهران ،چاپ دوم -میرجهانی وباوبایی ،سیدمحد حسن (  ،) 1390جنةالعاصمة» ناشر :شمسالضحی :تهران ،چاپ دوم
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